
(ὩΟοσὶρ 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 



ἨΗἨΑΒΝΑΚΒῸ ὈΕΡΟΒΙΤΟΕΝΥ 

ΒΕΙΤΤΙΕ ΒΟΟΚ 



Ἔν 
ΤΠ ΚΉΡΟΝ 

Ὀίο Ζθα ᾿γ (τοοοίς 











[π΄ τ ΟΝ 

ζε 

ἀπ ετπασπα! τ λα} ((σπιητεπίατῃ 

οα {δε οι) Θετιρίιτερ, οἵ {δε ΘΙ]ὺ ππὺ 

ἀἸείυ ἀπ ερίπητοι5. 

ΟΝΌΕΚΝ ΤΗῈ ΕὈΙΤΟΚΞΗΙΡ ΟΕ 

ΤῊΕ ἘΕν. ΘΑΜΌΕΙ, ΚΟΙ1Ὲ5 ὈΕΙΝΕΕ, Ὁ.ἢ., 
Δερῖμς Ῥγῳίεςον 97, εύνετυ, Οπρο»; 

ΤΗΕ εν. ΑἸΙΙΕΕΕ. ΡΙΌΜΜΕΕ, ΜΑ., Ὁ.Ρ., 
Ἥατέεν 97, ὕη νενγείν Ορδέρσε, ϑηγάασρι; 

ΑΝΌ 

ΤῊΕ ξεν. ΓΠΗΑΚΙΙῈ5 ΑὔὐὔσΌστΤΟυϑ ΒΕΙΘΘϑ5, Ὁ.ῦ., 
Ξαιυαγεΐ Αοδίησον γοΐέετον 97, διδέίεα 2 7 ἀφοίρργ, 

ὥὕκιορε ΤΑεοίορίεα  δομήκαγ, Νίειυ ον. 





ὈΕσΟΤΕΚΟΝΟΜΥ. 

ΒΕν. 5. ΚΕ. ὈΕΙΝΕΚ, 0.}. 



ῬΕΙΝΤΕΡ τ 

ΜΟΒΕΙ͂ΒΟΝ ἈΝῸ ΟἹΒΒ ΠΙΜΙΤΕΡ 

ΡΟΕ 

τ ἃ Τ ΟΙΑΒΕ, ΕΡΙΝΒΌΆΉΘΗ. 

ΣΟΜΌΟΝ: ΒΙΜΡΚΙΝ, ΜΑΗΒΗ͂ΑΙ., ΒΑΜΙΓΤΟΝ. ΚΕΝΤ, ΑΝῺ (Ὁ. ἱΜΙ ΤῈ. 

ΝΕ ΥΟΒΚ : ΟΠΑΈΚΕΒ ΒΟΒΙΒΝΕΒ᾿Β ΒΟΧΒ, 

716 Αἰ ἰρλϊς ο7) Τγανιδαϊίοτι απ οὗ ΚΡ ούπμοίίοη ανὸ ΑἸ ϑδογυδά. 



ΤΗΕ ΪἹΝΤΕΗΝΑΤΙΌΝΑαι. Ομιτιοαι. ΟΟΜΜΕΝΤΑΝΥ. 

Α 

Γ(ΚΙΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΕΧΕΟΕΊΙΟΑΙ, 

(ΟΜΜΕΝΊΤΊΑΚΥ 

ΟΝ 

ΠΕσΟΤΕΚΟΝΟΜΥ. 

ΒΥ ΤΡ 

ΚΕν. 5. Κ. ὈΚΙΝΕΚ, 00, 
ποις ῬΕΟΡΈΞΞΟΝ ΟΡ ἨἩΒΒΕΒΝ, ΑΝῸ ΟΑΝῸΝ ΟΥ̓ ΓΗΚΙΒΤ ΓΗύπςΟΝ, 

ΟΧΡΟΕΣ; 

ΒΟΒΜΕΝΙΥ ΕΕΙΙΟΝ ΟΡ ΝΕΙ͂Ν ΟΟΙΙΈΟΕ, ΟΧΕΟΒΌ, 

ΤΗΙΒῸ ΕΌΙΤΙΟΝ. 

ΒΟΙΝΒΟΌΒΚΑΗ: 

Τ. ἃ Τ. ΟἸΑΚΚ, 438 ΟΕΟΚΟΕ 5ΤΈΕΞΕΕΤ. 

1902. 



ΡΊΚΒΊῚ ἘΠΊΙΤΙΟΝ 

ΘΕΘΟΝΌ ΕὌΙΤΙΟΝ.. 

ΤΗΙΒΚῸ ΕΌΙΤΙΟΝ 

λίαν γος. 

Οεἴοδον γδρό. 

“απ μα} 1902. 



ΡΒΝΕΡΒΑΟΚΗΕ. 

----.-. 

ΤΗΕ αδἱπὶ οὗ ἔπε ργδβϑαηΐ νοϊαπ6 (1Π δοοογάβδηος ἢ τῆς ρΐἴδη 

οὗ {ΠπΠ6 βϑγιθβ, οὗ νἢιοῖ Ιἴ ἔογηις ρδγί) 15 ἴο βιιρρῖν ἴπ6 Επρ]ϑῇ 

τεδάδγ νι 4 Οοπιπιοηΐαγυ ννὨϊοδ, 50 ἔαγ 45 {πὸ νυ γα 5 ροννογβ 

Ρεγ 1, πᾶν Ὀ6 αὐτεαβὶ οὗ (π6 Ὀεβὶ ϑομοίαγθῃρ δηὰ Κηον- 

Ἰεάρε οἵ {πε ἄδγ. ᾿δυϊογοθοπὶν 5 ομς οὗ {πΠ6 πηοβὲ δἰϊγαοίῖνα, 

85 1ἴ 15 αἷθδο οὔα οὗ ἔπε πιοβδὲ ἱπιρογίδηϊ, Ὀοοκβε οὗ {πε ΟἹά 

Τεοβίδπιθηῖ ; δηάὰ ἃ (Οὐοπηπιθηΐδσυ νοῦ ΠΊΔΥ τγεπάσγ ἄνθη 

ΔΡΡτοχιίπιαΐα ιδίϊοα ἴο 15 τηδηγ- 5 δα σοηΐοηΐβ δ85 ἴίογ ἰοῃρ' 

Ὀδεδη ἃ ἀδϑιἀδγδίιπι η ΕὨρΊ 5 [Πδοϊορίοαὶ Πτογαΐαγο. Οογίδιπὶν 

{πὸ Ηδεῦτον ἰοχί (εχοθρῖ ἴῃ ρατῖβ οὗ σ. 32. 32) 15 ποῖ, 85 ἃ τις, 

ἀβίους ; πονογίῃε]εβθ, ὄνθὴ (Π15 πδ5 ἔγεαυθηιν δβογάθα πὴθ 

{Π6 ορροτγίππι οἵ 1ΠΠπ|5ἰγαίίηρ ἀ6]1ο80165 οἵ ΗἩθῦγανν ὑ5ᾶρΡ6, 

νοῦ πρς ὄβοᾶρα ἴδε δἰϊθηϊίοη οὗ βοπια γεδάογβ. Οη 18 

Οἴπογ πδηά, {π6 σοηΐεοηϊα οὗ ὨοιςογοποῦΥ Ο411 ἔογ πιιοῖ 6χ- 

Ρδηδίοη δηα ἀϊβουββίοη: ΠΟῪ γ8156 πδην απο] δηά σοη- 

ἰγονογίθα αυσδίοηβ; δηάὰ {πον δῆογαά ἰγεαιθὴῖΐ βδοορε ἔογ 

᾿ηΓΟγαϑίηρ δη ΞΟΠ ἸΠ165 ἔδτ-γοδομηρ' ᾿παυϊυ. ΠΘυϊΟΓΟΠΟΠῚΥ 

βίδηαξ ουΐ θοοηβρι σπου ϑν ἴῃ ἴπδ [τοταΐυγα οἵ ἰῃς ΟΙἹά Ταεβία- 

τιρηῖ: τ Πᾶ5 ἱπιρογίδηϊ ταϊδίοηβ, Πδγαγυ, πδοϊΪοριοδὶ, δηά 

Ὠἰδίογοδὶ, ἢ οἴπαῦ ραγίβ οἵ πε Οἱά Τεβίαπιεηϊ ; 11 ροβ- 

565565 ἰἴ561[ ἃ ρτγοίΐοιιπά πιογδὶ δηά βρίγιίιδὶ βιρηϊῆσβδησε ; 1 15 

Δ ΘρΟΟἢ-Πιακιπρ ὄχργοδδίοη οὗ [δ 116 δηα ἔδοϊηρ οὗ τπῸ 

ργορδείϊο πδϊίοη. [1΄ὅᾶνα ἄοπα πὴν Ὀδ5ΐ ἴο ρῖνα ἀτι6 Ργοσ πη 6 

ἴο 656 πα 5 πηΐαγ ομαγδοίογιστις ἔδαίιγας; δηα ὈΥ ροϊπίηρ᾽ 

ουξ Ὀοϊῃ {Π6 Ξρ᾽τγίίυα! πα οἴπογ ἰδοΐογθ νοῦ ΠευϊογΟ ΟΠΥ 

ὈΓΕΘΌρροβος, δηα {πὲ δριγίτιαὶ δπα οἴπου ᾿πἤμπθποας ὑνῃϊοῇ 

εἰἴπογ οὐριηαϊδά ἐν ἢ 11, οἵ τεοεϊναα ἔγοπι 1 ἃ ἔγεϑῇ ἱπιρ156, 

ἴο ἀεῆπα τ ροβίτοη ΨὨΙοῆ 1 οσσιρῖοβ ἰη {πῸ παϊϊοηδὶ δηά 

γε! ρίουβ πιβδίογυ οὗ [5ϑγαε]. ϑαυϊογοποπΊΥ, πιούθονοσ, Ὀ.Ὺ ΠΊΔηΥ 
ΣΧ) 



ΧΙ ΡΆΕΕΑΓΕ 

οὗ {πΠ6 οὐὈδούνδιιοος ἢ 1Ο]) 16 6 Π]ΟΙ5, Ὀ6ΑΓ5 ΜΠ Π655 ἴο ἴῃς ἔδοί 

{παὶ 5γδ6]᾽ 5 οἰν}]!Ζαίίοη, πουρὮ ρογπιοαϊθα ὉΥ « αἰβεγεπηί 

ΒρΙΓ ἔγομῃ (παῖ οἵ οἴπου δηῃσϊθηΐ παδίΐοηβ, νν85 πανογίῃε]6 55 

τοαγθἃ προη {πὸ βαηθ πιδίθγιδὶ Ὁ84515; δηα πιο ᾿ρῃΐ Πιᾶγ 

οἴϊζδη Ὅς ἴπγοννη, Ὀοΐῃ ἀροη ἴΠ6 ᾿ηϑ(τυςοη5 δηά οἰιϑῖοπιϑ ἴο 

ΨΏΙΟΏ 11 4]] 65, δηὰ ρου ἰπδ πιᾶπποῦ ἢ νοῦ ΠΟΥ ἀγα 

ἰτεαϊοα ΌΥ ἴῃς Ηδφῦτγενν Ἰεριϑίαΐογ, ἔγοπι [π6 δγοπεθοίοριοδὶ 

ΓΟΒΘΑγΟ 65 οὗ γεσθηῖ γοᾶῦβ. Νοὺ 15 [ἢ15 411. ὙΠ βίυαν οὗ 

ὨδυϊογοΠΟΠΊΥ σϑγθ5 ἴἢ6 ταδάδυ ᾿ηΐο ἴῃ6 νϑγὺῪ ἤοαγί οὗ [68 

οὐ σ41] ρῥγοῦ θη νοῦ ατίθα ἴῃ σοπηθχίοη νυ τἢ6 ΟἸἹά 

Ταοβίαπιθηί. Αἱ δἰπιοδῖ ὄνθγυ βἴερ, δβδρϑοῖαὶν ἴπ {6 σδηῖγαὶ, 

ἱερ:5ἰδίίνα ρᾶγί (ς. 12--26), {π6 αυεβίίοη οὗ [6 ταϊδϊίοη οὗ 

Ὠδυϊογοηον ἴο οἴποῦ ρϑγίβ οἵ (ἢε Ῥεηίδιίθιος ἴογοθβ [56] 

ὕροη ἴπ6 δἰυάδης5 δἰίδηϊοη. [Ι͂ἢ ἀθαϊϊηρ νυ ἴΠ6 ρασϑαρο5 

ὑνὮθγα [5 15 [6 σδβα, 1 δᾶνεα εἰαϊθεα τῆς ἔδοΐβ δ5 οἱθαῦῖν δηά 

σοπΊρ ἴον 85 ννὰβ ροϑϑιῦῖςα υυτῆϊη [6 1ἰπη|115 οὗ 5ρᾶοα δἱ πιν ἀ15- 

ροϑβαδΐῖ, δά ἀϊηρ, ἤθγα ποοθϑϑδγυ, γαΐδγοησας ἴο δυῖμογιε5 ΠΟ 

ἴγεαὶ ἴπδπὶ δἱ ρτεδίογ ἰδηρίῃ. ΑΞ ἃ νοῦ οὗ ἔπε Μοβδῖὶο ἃρΡῈ, 

ΠὨουϊογοποιν, 1 πιιδὲ οὐ, [πουρἢ ἰπίθ] ΠΠΡῚΌ]6, ΖΓ {2 οἱοοά 

2εγγοοέζν αἰοι6, ----,6. 1 ἴῃ Ὠἰδίουυ οὗ ᾿ἰϑγδοὶ δ Ὀδθεη οἵιοῦ 

[πη 1ἴ τνᾶ5,---ἀοὐ5 ποῖ 56 6πὶ ἴο π|6 ἴο ὃς ἰηίε] Πρ ]6, ἤθη 

νϊεννεά ἴῃ (Π6 Πρ σῃθδα ὑροῦ ἰἴ ΌΥ οἴπον ραγίβ οὔ ἴῃ ΟἹά 

Τεβίδπιθηϊ : ἃ ίπαυν οἵ ἰ ἴῃ παῖ ρμΐ γονθαῖὶς ἴοο ᾿ΔΠΥ 

ἔδαΐϊιγεβ ἡ ΠΙΟἢ ἀγα ᾿ηοοηπίβίθηϊ ἢ ϑυςοῇ ἃ βυρροκιίίοη. ΤἼΘ 

Θηΐγα δθογαῖ οὗ 115 σοπῃηροβιίίοη, δηὰ {π6 [11 παίισγα οὐ {6 

ΒΟΌΓΟΘΒ οὗ ὨΙΟΝ [15 δυίπογ ἀνδὶ] θα Ὠιτη56 1, να σαηηοῖ ἢορα ἴο 

ἀϊδοονοῦ; δι ΘπουρὮ 15 οἷδασγ ἴο δῇον (δῖ, ποννενογ γερτεῖ- 

ΓΠν να πιᾶὺ ἀραπάοη [{, [ἢ ς ἰγδαϊτοηδὶ νίονν οὗ ἐῖ5 οτρίη δπὰ 

ΔΟΙΠΟΥΒΏΙΡ σαηποῖ 6 πιαϊπίδι ποῦ. Ὅς δάορίϊοῃ οὗ {815 

νογάϊοῖ οὗ οὔ οἰβπὶ ἱπΊρ|165 πὸ ἀείγαοσίίοη αἰ ατ ἔγοπι [6 

ἸὨΒρΙγοα δυπογιίν οἱ Παιυϊογοποιν, οὐ ἔγοπι [15 δἴπίοαὶ δηά 

γα] ρου ναῖΐιθ. ουίζογοποπιν πιαγκα ἃ δίαρε ἴῃ ἴπῸ Ὠίνιηα 

οἀὐποδίϊοη οὗ ἴπΠ6 σἤοβοη ρθορῖία: Ῥυΐϊ {π6 πιεϊμοάς οὗ σοά᾽ξ 

ϑρί για] ργον! ἄδησα ἅττα δπδϊοροιιβ ἴο ἔποβα οἵ Ηἰς παίυγαδὶ 

Ὀτονιάδηοα : {πὸ τανεϊδίίοη οὗ ΗΙἸ πιεῖ ἰο πιῇ ννᾶ5 8οοοπι- 

Ρ᾿Ι5 θα ποῖ οὔσα ἔογ δ]ῖἷ, θυϊ τπγοιρ ἢ πᾶν ἀἴνογβα οἤδηη615 

(Η Ὁ. 11), ἀπά ὈΥγ ἃ ρδάιιὶ Πιξίογίοδὶ ργοσθββ ; δπὰ (6 βίδαρε 

ἴῃ {παΐ ργοοθϑβ ἴο ψ ῃιοἢ ὨαιυϊογοποπΊΥ Ὀεϊοηρβ ἰ5 τοΐ ἴπ6 ἀρὰ 



ῬΡΕΕΕΑΓΕ ΧΙΠ 

οἵ Μοβεβ, Ὀδιιῖ ἃ ἰδαῖοσ ἀρὲ0 ἢουϊζογοηον ρδίποτα ὑρ (ἢ6 

βρίτιαὶ ἰΘβϑοηβ δη ὄχρϑγίθησεβ ποῖ οὗ ἃ 5ἰηρίε [1πξετπια, Ὀαϊ 

οὗ πᾶν Ρϑπογδίοηβ οἵ Οσοά-πδριγεὰ ἤθη. [ἴ 15 ἃ ποῦΪγ- 

σοποοϊναοά επάδανοιγ ἴο 5ἴγ ἴἢ6 σοηβοίδποα οὗ ἴδε ἱπαϊντάϊι4] 

Ιϑγδοῖα, δηὰ ἴο ἱπῆιϑα [ϑγδο]᾽ς ᾿νῇοϊα ἡδίϊοηδὶ! [6 ἢ ποὸνν 

βριῖαδῖ δηα πιοΐβ] Ἔπεγργ. Απά [ἢ νἱσίυς οὗ ἴῃ νοπηάοτγῃι 

σοοπηδιηδίϊοη οἵ (ἢ6 ηἠδίϊοηδῖ νυ [6 τπηϊνοῖϑαῖ, ν οἢ οἤδγ- 

δοΐδγΖθε ἴδ ΊΡοΥ τοδοῃίηρ οὗ (ἢ ΟἹ Τεκίδπιερηΐ, 1 Δ1Π15 ἃ 

γεῖ νιάεγ πιϑϑίοη : 1 βρϑαῖζϑ ἰῇ δοσθηΐβ Ὠ]Οἢ 411 σδη 511} 

υπἀογοίδηα ; 1 ἀρρϑαΐβ ἴο πιοῖδνεβ δἀπὰ ργίποιρίθβ, νοἢ σδη 

Δανοῦ ἰοδα ἴποῖγ να]! 1ὺ δηά {γυῖῃ, 50 ἰοηρ 45 υπιδη ἡδίιγα 

γαπιδίη5 νν δι ἐἰ 15: [{ 15 {π6 Ὀδαγοῦ οὗ ἃ πη6βϑαρα ἴο 41] {1π|6. 

[15 {πὲ ἤγϑι ἀσίγ οὗ ἃ (οπιπιεηίδίογ ἴο Ἔχρίδιη ἢϊ5 ἴαχῖ; 

δηᾷὰ {Π15 1 ἢᾶνε βἰγίνθη ἴο ἀο ἴο ἴπ6 Ὀδδί οὗ πιν ΔὈΠ|, ρδγίν 

ΟΥ̓ ΘυπΊΠπΊ8 165 οὗ (6 ἀγριυπιοηΐ, ραγίϊν ὈΥ Ἔχαρείοδῖ δηηοίδ- 

[ἰἸοη5. Ηοπ]οῖῖοαὶ οοπιπιοηΐῖβ, 1 11 6 Ὀοτπα 1ἢ πιϊη, δῖα 

Ρυγροβεῖν δχοϊιάδα ἔγοηι ἴπῸ ρίδη οὗ ἴδε βογίθϑ; δὰ 1 ορ6 

{Π4ἴ 1 αν ποῖ βϑῇῆοννῃ πῇγϑ6 1 πορίεοςι] οὗ ἢ 6 πιοῖα ἀϊσεϊ ποῖῖνα 

ἔεδίιγεοϑβ οἵ ΒΙΌΪ]1οα] [ΠΘΟΙΪΟΡΎ, ἡ! οἢ οΔ]]6 ἃ ἕο ἐχρ δηδίίοη. Τῆς 

ἰγδηβίδῖοηβ μαναὰ ἔογ πεῖν δἷπὶ εχδοΐπθϑβ, γαίπογ ἤδη οἷθρᾶησς 

οὐ ᾿Πἴογασγυ δηιϑἢ : [Π6Ὺ δὰ Ἰηἰοπ θα ἴο ἜΧργθβ5 845 ἔΠῪ 85 ροβ- 

5:0 16 ἴῃς ἔοτος οὗ ἔπε οὔἱρίηδὶ ἩθΌγονν, νυν ἢ 15 ΒοπΊ ἸΠ165 ΝΟΓΥ 

ἰηδάδαιδῖοϊγυ τεργθϑοηϊεα ὃν [ἢ σοηνοηίοηδὶ γαηθγηρ' δἀορίοά 

ἴῃ ἴπ6 ΕΠΡΊΒἢ νογϑίοβ Τῇ {Ππ|5γαῖίνα ταΐεγθησας Πιᾶὺ ἴῃ 

50ΠΊ6 ᾿ηδίδησοϑ ἈρρΘδγ ἴο Ὀ6 ᾿ΠηΘΟΘΘΘΑΥΓΥ ΠΟΠΊΕΓΟΙΒ: Ὀσῖ [86 

ἔογοβ δηὰ οἰρῃηϊῆοδηοα οὗ νογάς, δηά [ἢ πιοίϊνεβ ργοπιρίϊηρ 

{Π61γ βεϊθοίοη, ΒΡ ΘΟ ΙΥ ἤδη {παν ἀγα ἡθαγὶν ογ δη γεν 

τοϑιγοϊθα ἴο ἃ ραγιουΐαῦ ργοὺρ οὗ ν τ Πηρ5,---οδη οἴϊθη Ὀ6 ΟὨΪγ 

ΡΓΟΡΕΟῚΙ͂γ δϑεπιαΐϊθα ΌὈΥ οορίοι5, οὐ ὄνει Ἔχ διιβίϊνο, ραγίσιαγϑ ; 

απ ἴπ6 ᾿Πογαγν δἰδηθβ, δηὰ ἱπἤμπσθηοα, οὔ ᾿ὨαυςογοπΠΟΙῚΥ 

ἧανε βεοπιδά ἴο π|δὲ ἴο οδὶὶ ἴογ βοπιεννῆαΐ 11] {Ππ5ιγαίίοη. 

ϑυθοτγάιϊπδία 1ΠΠι5ἴγαϊςίνα πιαίίοτ-- -ςσ ἢ 85. 111 ὰ αἰβουπδίοη οὗ 

βρθοίδὶ αἰ ΒΠου 165, ἀγομοθοϊορίοδὶ οὐ Τοροργαρῃίοαὶ ποίθ5, ὅτζο. 

---ὰς Ὀδεθη βρϑηογδιν ἀἸσι σι 56 α ἔγοπι ἴῃΠ6 (οπιπιθηΐαγυ 85 

ΒΟ ΟΝ ΌΥ Ὀεΐηρ ἰγοννη ἱπίο 5πΊ4]||6γ ἴγρε. Τῃδ Ἐχρίηδίϊοηβ 

οὗ νδγίοιι5 ἰδοῃηϊοδὶ ὄχργεϑϑίοῃβ, ἱεραὶ οὖ [πεοϊορίοδὶ, οσσυτ- 

5. Ο(οπιρ. Ὀεϊον,, ρΡΡ. χὶχ ., χχν ἴ., χχνῇ, χχχῖν, δία, 
ἐ 866 οσοηβρίουοι 9 ΘΧΑΠΊΡἾ65 ἰη 425. 39. 86 ρἰδ 1.27 2011 2231 η,28.11.16. 41.,.228 



ΧΙΝν ΡΚΕΕΑΓΕ 

γηρ ἴῃ (6 ΕΠρΡΊ]5ἢ νεγβίοηβ, νν}}}, ἃ 15 μορεαά, Ὀ6 ἔοιπά 

ιιϑεία!]. 

Ιᾶνα ποῖ ἀδαπγχεά ἰἰ ἀδοίγαῦ]α ἴο δχοϊιιάθ δηϊίγεῖν ΗἩθῦγεανν 

νογας ἴγοπι {ἢ ἴοχὶ οἵ ἴδ (οπιπιοηΐαγυ; Ὀυῖΐ 1 ᾶνε δη- 

ἀεανοιτγαά τ5ι141}Ὑ τὸ πιδοῖ ἰπ6 ποεᾶς οὗ ἴποβα ποῖ οοηνεοίβαηΐ 

ψ ἢ Ηρφῦτον, Ὁ. δαάϊηρ ἰγδηβ᾽ ίίοηβ, οὔ οἴπογνν δα 50 ἔγαπιηρ 

ΤΥ ποῖεθ5 85 ἴο τοηάθγ ἴπαπὶ ἰητα] ]ΠΡΊ]6 ἴο δυισοῆ τγαϑάσδγϑ. 

ῬΒΙ]οΪοριοαὶ πιαίίζοεγ οὐ ἃ ἰθομηῖοδὶ Κιπά π85 Ὀδθη (γον 

γορυ Υῖν ᾿ηΐο ἴπ6 ποΐθϑ. Οπηΐγ, βογηφίπι65, ἴῃ οἱϊατίοβ, νἤδΘγα 

Ι ννᾶβ ἰοπιρίοα, ΌΥ 15 συρογίογ Ὀγανιῖν, ἴο αιποΐα {(πἢ6 Ηδφῦτγενν 

[αχῖ, δηά ἴῃ ἴῃς ΤΌ 65 οἵ ραγαϊ οἱ ραβϑαρεβ (ρρ. 10, 19, 24, δια.) 

-ἰῇ υδίηρ ψ Ὠοἢ ἴῃς τεδάθγ ἰ5 βυρροβθά ἴο ἴανα ἴπε Ηβθῦγανν 

(αχί οἵ Πδδιιξθγοποῦν ορϑη Ὀοΐογα ἢ1π|---ν}} (ἢ6 ΗδΡταϊβί ἢανὲ 

δῃ δάνδηϊαρε ονοῦ ἴπ6 ποη- ΗΘ Ὀτγαϊβῖ, οὗ ννμιοῦ [6 ἰδίίοτ, 1 {σιισί, 

Ψ1] ποῖ Ὀ6 σηνίοι 5; ἴῃ {π6 οα56 οὗ (ἢ6 ΤΑῦϊο5, δά 1 ἔοϊς {παῖ 

(Π6 5ρϑοδ δῖ τν αἀἰβροβαὶ ννοι]Ἱά ρδϑγηλ 1,1 σῃουϊά ἢανα ἴγδη- 

ΒογιὈ6α Ῥοίῇῃ ἰοχίβ ἢ ἘΠρΊ]σἢ, 851 ἤανα ἄοηθ ἴῃ οἴπογ ᾿πδίδποας 

(ΡΡ. 1571., 1811., δ.0.). Τα Τοεἰγαρταπιπδίοη---ποῖ νυἱτποιιῖ 

᾿ιοϑιϊδίίοη -- ὰ5 Ὀδθὴ τγαρισβδθηϊθα ὉΥ [15 ροριιΐαγ, ἐπουρἢ 

πη ἀοιθίεαϊγ ἱηοοτγγεοοΐ, ἔογπι γελουσὰ : ἴῃ 15, 11 ννᾶ5 ἴοϊτ, τηγκοα 

5 ΠΟΙΘΠΤΥ [π6 ἕαοϊ (πὶ [Ὧ6 πδπΊῈ ννὰ5 ἃ ογεοριαῖ ομα ἢ δηὰ 

γαλησόλ, ἴῃ ἃ νοΐϊπηθ ποΐ ἀεδίρηδα βοΐ εῖν ἔογ ἴῆ6 υ86 οὗ 

5ΡΘΟΙ δ] 5ἴ5, πιρῃϊ Ὀ6 ἴο 5ΒοπΊῈ γτεδάδγϑξ 4 αϊϑίδϑίοξζῃα! ἱπιονδίϊοῃ. 

Εοτγ ᾿υρορτδρῃιοδὶ γοαθοηβ, Αγαῦῖς ψννογάς ἤᾶνα υϑ0δ]}}ν ὈΘΘη 

ἰγδηϑιτογαῖϊθα ἴῃ Κοπίδη οπαγδοΐοιβ, Ὁ δηαὰ ὅγγιδο νογάβς ἴῃ 

βδαιαῖα Ηθρῦτγον ομαγδοίοσθ.Ό ιϑι ποι οηβ Ὀδοίνθο Ηθῦτον 

βδοιιηάβ, ἤογα ΠοῪ οδη ὃδ ταργοβοηϊοα ὃν ἃ Ὀγϑδιπίηρ, οὐ 8 

ἀϊδογτῖς ροϊπὶ (ἢ, ᾧ, ᾧ, 5 οἵ 8), 1 ἢανα ἱπουρθϊ ψουἢ ρῥγε- 

βογνίηρ, ἱπουρ 1 ἢᾶνα σῃγυηξκ ἰγοηὶ σαύγυηρ [Π15 ῬγηοΙρία 

ουξ͵ ἴῃ (Π6 ο456 οὗ οπα ογ ἵἴννο ννογάξ οὗ νεῖν σοῃπηπΊοη ΟσοιΓΓΘηΟ6 

(σοῦ 845 Οωημααη), ἴῃ ΜΜΏΙΟΝ 115 ΔΡΡΙσλίοη πρϊ βθοπὶ ἴο 

βανουγ οὗ ρεάδηϊτγυ. 
ΤΠ δυϊμου δα ἴο Μ ΏΙΘΗ 1 διῇ ρυπο ραν ᾿πἀθριεα ψ1}] Ὀς 

αι 4}}Υγ ἀρραΐοηΐξ ἔγοπι {Π6 ἡδπιε5 φυοΐϊεα. Α βρϑοῖδὶ δοῖκηον- 

- γ-- ἢ; πὰ; βεί;,. ξΞῖιῖ  ξΞοῖ; ᾧ Ξρῖνν Α ἴοῃδὶ ονοῖ- ὼ υδτάιρπες Ξ8} αὶ Ξὸ ς Ξε ι) οὐοαϑίοῃ γ 

δίνῃ, οὐ ἱγγερϊαγιγ, ἴῃ {Πς ἰγαπϑιογαιίοη οὗ ἃ Ρτγορεογ ἤδιπθ, {πε οτἱρίηδὶ) 
οὗ  ΒΙΟἢ 1 πιᾶὺ ποῖ πανο βδθοη, Μ}1,1 μορο, Ὀς ραγαάοηρα. 



ΡΕΕΕΑΓΕ Χν 

Ἰεάρπηοηΐ 15, πβουνανοσγ, ἀκα ἴο (π6 ρτοαΐ ρὨ]οἱοριδί δηά οχεροῖε 

οὗ Βεοιΐϊη, Αὐυριδὲ ὈΠΠ,δηπ, ψἤοσα ἀεδίῃ, δἴζεγ ἃ ἔενν ἀδυϑ' 

1Ππη655, ἴῃ 7υἱγ 1804, ουἕξ σμοτῖ ἃ σάγϑογ οὗ Ἔδχοθρίοηδὶ {ΠΟ ΥΑΎΥ 

ΘΠΘΓΡΎ, ΨΜΏΙΟΙ ἀνθ δαάνδποίηρ᾽ γϑδῦβ βεοπιδά ροννοῦΐθθβ ἴο 

οὔΐρρία ογ πιραὶσ. Ηδνίηρ ἰῃ ἢῖς γουηρογ δηά τας [16 νοη 

ὯΙ15 ἰδιιγεῖὶς ἃ5 δὴ Οτγθηΐα δὲ ὉΥ γανινίηρ, δηα ρἱδοῖηρ προη ἃ 

βοϊδηζῆς Ὀαβὶβ, τῆς σἰυαν οὗ ΕἸΠΙορΙο, Ὁ ἢς Παά, 5ίποθ 1860, 

ἀενοίοα π᾽πΊ56 1 Ἰαγρεῖν ἴο ἴΠ6 Ἔχορ 515 οἵ {πε ΟἹά Τεβίδπιεηΐ, 

δῃα ρῥγοάμποσδά σοπιηχεηίαγοβ προη [οῦὉ, (Π6 Ἡδοχαίθυσῃ,; δηὰ 

Ιςαϊδῆ,δ ννμῖ ἢ ἔοσ (πΠογουρῇησθδβ, ἤπα Ξοποίαγϑηϊρ, δηά ογιἰοδὶ 

γεῖ 5οῦογ ᾿υάρπχοηΐῖ, γδηΐϊ δπιοηρ ἴἢ6 Ὀδβῖ (Πα Ὦανο ὄνοῦ Ὀδοη 

ντιτθη. Κηοθοῖ, 290-40 γοδῦβ ΔΡΌ, αἸἃ τοῦ ἔογ (6 ἜΧΕΡΈ 515 

οὗ {πε Ηδχαίθιυος ; Ὀυϊ ἃ σοπιραγίβοη οὗ Ὠ1]1 πα η 5 νοΪυ ΠΊ65 

ἰ5. δι βηοιοηῖ ἴο σῆονν πον πιδίογ ἶν ἢῈ π45 σοηϊδιίεα ἴο {Π6 

δάνδποα οὗ ΒΙΌΙΙοΑ] ἰδαγηϊηρ, δηα ἢονν ρύθδῖν ΌΥ ἢ15 ἸαθουΓ5 

δα .᾽δ5 ταιϑδεά [6 τάθαΐ οὗ 4 ΒιΌ] 1 οἱ Οσοπηπιεηΐαγσυ. Αἱ {πὸ 

5816 {1π|6, (ῆ6 πεεάς οὗ Επρ] ἢ δηα ἀδγηδη γοδάθγβ ἀγα οὶ 

αι (Π6 5δπι6 ; δηά ἤδησθ, ἢ 116 1 ἢν ηοίΐ ἔεϊς 1 ᾿ηοιπιθοηϊ 

ὍΡΟΙ πΊ6 ἴο ποίϊοα 411 ἴπῸ ροϊηϊβ ἰοιιομοα προρ ὈΥ ὨΠΠπιᾶπη, 

[Πόγὰ ἀγα οἴδοιβ νι] οἢ 1 ἤάνε ἀεξαοπγχεά 1 πΟοΘΘϑΑΥΥ ἴο ἰγοαΐ δἱ 

ρτοδαῖογ ἰδηρίῃ. 

Ὠειυδγοποπι, 85 γαπιαγςοα αῦονθ, Οροηβ ΠΊΔΠΥ ἴορ!οβ οἵ 

ΔΙΟΠΕΘΟΪΟΡΊΟΔΙ ἰηΐογεσῦ ; δηά ἤθη σοπιπΊ ΠΟΙ Ρ᾽ ΠΥ ΡΓδραγα- 

[ἰοη5 ἔογ ἴπ6 ργοϑεηΐ Οόπιπιεηΐατυ, 1 νψτοία ἴο ΠΥ ἔγιθηά, 

Ῥτγοΐδδϑου Εοβῦδοίΐβοῃ ϑηπλτἢ (νῆο, 85 15 νν6 }1 Κηοννῃ, ροββθββθα 

8η Δδἰπιοδῖ υηΐᾳις Κπον]εάρε οὗ [656 δυδ)εςῖβ), ἴο ᾿'παιῖγα 

νεῖμεν ἴἤδγα νοῦα δὴ ραγίϊοιυϊαγ ροϊηΐβ οὐ ϑνὨϊοῦ ἢα οουἹά 

ΒΌΡΡΙΥ πιὸ νι ΠΠπ|δἰγαίίοη. ἴὐηῃΑΡΡΙΪΝ ἢ15 βἰγοηρτῃ ννὰβ 

δἰγοδάν υπάἀεγπηιηβα ὃν {Π6 ἔαία] πιαδαάν ἴο ψ ηϊοἢ γα ἰοηρ Πα 

“ἪΗἰϊ5 ιιέορίς σγαπαῦ ἀρρελτοὰ ἴῃ 1857, 15 λίοῤὲς Ζεκίοον -- ἃ 
πιαρηϊδοοπὶ ἰο]ο νοϊππς οἵ ποαγῖὶν 8οο ρᾶροϑδ--ἰῃ 1ϑ8ός ; 6 αἷ8ο εαἀϊοα 
ιῃς Ετπίορὶς Οεἰφίειςἢ ((η.- Κιηρ5), 45 νν}} 458 δὴν οἰπογ ΕἰΠιορὶςο ἰοχίϑ. 
Ατ πε {ἰπ|ὸ οἵ Ππἰ5 ἀδδίῃ μα δᾶ 105ῖ οοπιρίεἰεα δὴ εὐἀϊίίοη οὗἩ {πὸ ΕἰΠπορὶς 
ἈΑροσογυρπα, τῆς ἀρρεαγεὰ ἀρουΐ ἃ πιοηῖἢ αἰζεγιναγάϑ. ὅ8ὲε6 ἃ Ἴοπιρίεΐα 
[15ῖ οὗ μὶ5 ρυδ]οδίοπϑ ἴῃ ἐπε Εἰ οςίίογν ΤΊ 65, ΜΑΥ τ805, Ρ. 3250 ΝΣ 

Ὁ 18δο; εα. 2, 1891. 

ΣΦ σεμεςῖς, 1875; οα. 4, 1892: ξαχοάμε απὸ Ζεουϊξέσς, 1ι88ο0.; ΛΔΙιωμδονςι 

εομέσγοηο»ι», απαᾶ 7οδσάμα, ᾿ι8866.Ὁ Απ Επρ 5 ἱγαπϑίδίοη οὐ {πΠ6 Οο»)- 
γπ:6γι14.»}) ογ σόημεϑῖς Ἀρροαγοα ἴῃ 1807 (Τ. ἃ Τ. ΟἸΑγ). 

ὃ 180ο. 



ΧΥΙ ΡΕΕΕΑΓΕ 

ννα5 ἀδϑοι πο ἴο δυσοσιπθ; δηα ἴ6 νᾶ ποῖ δ0]Ϊ6 ἴο διγηϊϑῇ 

πιὸ ΜΓ ποῖα [δὴ ἃ ἔαδανν ἰβοϊδίεἃ ποῖθβ (566 τῇς ἱπάρχ, 

Ρ. 434). Α γοϑδγῦ 85 ΠΟ ρδ5566 5'ποα [15 πιοβί Ὀγ ΠΠἰαπὶ δηὰ 

ΔΟΟΟΙΠΊΡἢΠ5Π6 64 Θοἤοΐα ννὰ5 ἴδε ἴο δὶ5 τεϑδῖ; Ὀυΐ ἴῃ ἢὶ5 Οἱ 

7Ζοείαριοη ἐπι ἐλ6 7οτοίοῦ Οὐγολ, Ὦ15 Ῥγοῤἧσές ο7 15γασὶ, αὐτιὰ Ἦ15 

Ζοοέμγος οη λ6 Τοίζρτον οὕ ἐλο ϑοηεΐέος (το ἴο πιδητίοπη βοδίίογοά 

ΔΙΙΙοἶ65 ἴῃ {πὸ Φπονοϊοῤααάϊα Βδγίαππίοα δρὰ οἰβενμογο), πα 85 
Ῥεασυδαίπμαά ἃ ἰερδου ἴο ροβίογιγ, νι οἢ νν}]}] ἔογ Ἰοηρ᾽ σοηίίηϊια 

ἴο Ὀ6 ρεϊζεά ὈΥ π5(ιαἀδηῖβ, δηά ἴο 5(ἰπιυΐϊαῖα τγοῆδχίοη δηά 

τεβδθαγοῇ. 

Τῆς τεδάορυ 15 γθαυδδῖθά, θοΐογα υϑίηρ' (Π6 νο]ιπΊ6, ἴο ΠΟΙΟΘ 

τς Αὐἰάριας απα Οογγίρεπάς (Ὁ. Χντι--Χχιν), δηα (δα 115ῖ οὗ 

ΡΓΠΟΙραὶ ἈΡΌτγαν! αἰϊοῃβ ἐπιρίογεά (ρρ. χχν--ΧΧνΠΠ]Π[. 

5. ΒΕ. Ὁ. 

Αῤνὲ τδο5. 

ΤῆΘ ρτοβεηΐ δαπτοη αἰβοτγς ἔγοπὶ ἴἢ6 ἢγδί οἷν Ὀγ ἴῃς οοτ- 

γοοϊίοη οὗ ἃ ἔενν β΄ ρῃβῃς δγγαία, ἀρὰ Ὁν πα ἰηϊγτοάυοίίοη οὗ 

501ὴ6 δα! τοηδὶ ηοΐε5 ἰη ἴῃς Αἀηεπάς απα Οογγερομπάμ (ρρ. 

ΧΥΝΤΠΙ--ΧΧΠΙΠ).. 

5. ΚΕ. ὃ. 

Οείοδόν ι8ο6. 

Τηε τπιγά εαϊτοη αἰ Βα γα ἴτοπὶ {Π6 “δοοηα οὐυ Ὁγ {πε 

ἱπίγοάιποίίοη οὗ ἃ ἔενν δά! τοὴ5 ἀ64 σογγθοίίοηβ, νυν ἢ ἀγα 

ἱποοτρογδίβα ρϑγί!υ τη {Π6 ἰαχί, δηα ρδγίϊυ τη τς ἀἰηενάα ἀραὶ 

ΟΟΙΡΌΜΩΩ, ΡΌ. ΧΝΠΠΠΙ--ΧΧΙΝ. 

5. Ε. Ὁ. 

Τεερ» δον το0 1. 
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ΑΡΕΜΝΜΡΑ͂ ΑΔΝ)ὸ Γ(ΟΟἈΚΚΠΟΞΔΝΔΑ. 

----ῳω..--- 

Ρ, χ] Ἢ Ργοίοββου α. Α. ϑιυνῃ, ἰῃ δὴ ἀρργεοϊδίϊνα ἀπά ᾿ηϑίγυςοί να 

ποίϊος οὔ {πὸ ργεβϑοηὶ ννοτκ (γί σαὶ ουέφτυ, Οςῖ. 1895. Ρ. 3129 Η.), δυρροτίβ 
4150 νΕΓῪ δίγοηρηιν (ἢς ροσῖ- Μοβαῖς ογἱρίη οἵ ᾿οιίεγοηοπιν, ροϊηίηρ ἴἢ 

ραγίουϊαγ ίο ἴῃς ἰαδοία5 {πα 1 ποννῆογο νοῦ ἴο 6 Ὁν Μοβϑβ; (μαὶ 115 
5»σ᾽απάροιϊηϊ ἰς Δ οδνίογῃ Ῥαϊοσιίθ, απα {παι 115 ᾿νΠοῖς ρογβροοίίνο ἰ5. 50 

ΟΪαιηἶγ ἰπαὶ οὗ δοῦλα σοπίιγὶο5. αὔΐοσγ (ἢ. νομί ἃ ἀόδογθεσ,." δηα απὸ 
ὁπαογϑίηρ {Ππ|ὲ- ἀγρμαπιοηΐς ἀδαἀποςά (ρ. ΧΙ) ἔγοπι διιοἢ ραδϑαροβ 45 225 (Ὁ), 
Ἡς {{{Ππππ|κ5, ποννονογ, {πᾶ Εἰς δα Ῥδδη νυυϊίση πηάογ εἴμ Μαηδϑβδοῦ οὐ 

7οϑίδῃ, ἴἃ νου μανα σοπίαἰποα ἰγαοοϑ οὗ {πα αἰπιεϊποιϊΐοη Ὀοίννθοη {πὸ 

ρεγβοςυϊοα βογνδπίβ οὗ ̓ θονδῇ απ πὸ ἰγγαππῖοδὶ ροννεγβ οὗ {πὸ πδίίοῃ, 
απ ἰ5 ἱποϊϊποά σοηβθαιθηι ἴο αϑϑίρη ἰξ ἰο τῆς οἷοβε οὗ {πε τεῖρτ οὗ 
ἨδεζΖεκίδῃ (οἷ, Ρ. Ἰἷν, ποΐδ). (Οοτγίδίιηϊυ [ἃ 15 εαϑίεγ ἴο ἔξεϊ βδ(ι5ῆςα (παῖ 
Ὠευϊεγοποπιν 15 ποῖ πα τνογ οὐὁἩ Μοβοβ ῃδῃ 1 ἰ5 ἰο ἢχ πε ἀδοδάσ, οὗ 
ὄνεη {πῸ σεηπογαίιοη, ἴῃ ννῃϊοἢ 1 νν85 δοίιδεν νυγ θη. 

Ῥ, χίῖ. ΤῊ "“ πιουηΐδίπ(3) οὗἩὨ {πὸ ᾿Αὐνδγίπι,᾽" οὐ “οὗ (Π6 ρεαγίβ δογοββ" 
(εἴ. α. Α. δηῖῃ, σεορ. Ὁ. 262), Ὠϊ. 329. Νιι. 2712, 48. οὔ {Π6 γᾶῆρε Εαδϑβί 
οὗ ]ογάδβη, 15 δηποίῃοσ ποί [655 σι ιἰἤοδηί ἱπαϊσαίϊοη οὗ {πὸ σοιηίγυ ἴῃ ΠΟ ἢ 
(πΠῸ Ρεηίδίσιυς νν45 νυγιδη. 

Ρ. χίὶῖν, ποέϑφ. Ἐογ ἃ ἀείαι]οά ογιἰοΐῖσαι οὐ να Ηοοηδοϊκογ᾽ 5 ροϑιιίοη, 566 

Κοβίεγβ ἰὴ (πε Ζ΄. Ζέ,ςελγ. Ματ. 18οδ, Ρ. 190 
Ρ, 8,1. 8-ι4. Τῇε οἴπενγ ᾿Αβῃίϊδαγοίἢ οἵ Επβεδίυβ, {Π|ὸ Δ βῃ  γοι ἢ-αγηδὶπι 

οἵ ση. 145, 15 τηοϑί ργορδθῖν Ζ6} ᾿Αςλίογα, ἃ Ἠ11 αθοιῖ τς πλ11|65 ΝΥΝ. οὗ 
Ὠεγδι, ἢ ἰγαοοβ οὗ δποίοης ἐογιϊβοδίίοηβ (Θομυπηδοῆοσγ, “εγο5 5 7ογάαη, 
Ῥ. 2οο). ἘΜ δεῖγΙδ (Ἰδια. 157--166) 15 ἃ ἰαγρε ν]αρο, οα ἀπ ἰϑἰαπα ἴῃ 
8. 56184}} ἰαἴκα, ννῃῖοὶ βεοπι5 ἰο ἤανα Ὀδεη οποα ἃ βίγοηρῖὴν ἰογιῆεα ρῥίαςσ. 
7421} οἷ-᾿Ασλ'ανΊ 15 αὶ Ἰοηρ πιοιιηά, 5ἰἐπαίοα οὐ ἃ ργο]οοιηρ ποδα!απά, ονογ- 
δαηρίηρ {ῃ6 ἀδξερ βογρε οὗ (ἢς 7ἀγηνκ, νυ την τεπιαΐηβ οὗ δποίεηϊ 
νν 8115, Ὀ.1 οὗ του ρἶγ -ποννῃ ὈΪος κα οὗἩ Ῥαβαῖὶ (ἰδέα. 20,-ο; α. Α. διηῖπῇ, 
ῬΕΡΟιϑΙ. τροοῖ, ΡΡ. 351-9). Ζ7ε11 εσλ-ϑλίλᾶδ 5. ἃ σίτου ρῖν βιυαϊοα ρίαςς, 
βίδηαιηρ' οἡ ἃ ργοπιοηίογυ ἐογπιοά Ὀγ 116 Ἰπποϊΐίοη οὗ ἴννο νυδάγα (Θομιπι. 
ιοοῖ. ; Θπηἢ, 324-250, ννῃο {π|ηΚ5, Ὁ. 260, ἰπαὶ Ὁρ 5 ̓Αϑῃίδγοι ἢ πιιδῖ 
νανς Ὀεδη δἱ οὔ πεαῦ 11). Τῇε βιρροδβιίίοη {πα (Πότ νεγο ἴννο ᾿ϑῃίδγοί 8 
ἀεροηάπ, 1 ΜΝ] ὈῈ ποιϊοθά, ὕρου Ευδβοθίι5 : 50 ἔδγ δ5 (ες ΒΙΌ] 1.4] ἀδία Ρο, 
᾿Αϑῃίαγοίῃ, {πε οαρίί4] οὔ Ὁρ, πιῖρῆς Ὀς Ιἀεπεϊοαὶ νι ἢ ὩΑϑῃιγοίῃ-καγηδίηι, 
τπ6 ἢδπι6 Ὀείηρ' πΊογεὶν ἀΡρΌγεναἰεα ἔγουιγ 11. 866 πιοῦὰ ᾧΠῪ τῆς νυγιιογ᾽ 5 
αγί, ΑΞΉΤΑΚΟΤΗ, ἴῃ Ηδδίηρθ Φίοϊίομανγ, οὗ ἐλὸ δ ὲδὶε (Τ. ὃ Τ. ΟΙΑτΚ); 
α. Α. ϑηλἢ, ΑΘΗΤΑΒΟΤΗ ἴῃ {πὸ  γιςγοΐοῤ. ᾿δεδίίσα, αὐτὰ, πιοϑί γεσςηῖϊν, 
ΡὝΕΕΟμδέ. τροῖ, Ρρ. 240-261, ννῖῖῃ τΠ 6 πὰρ πισηι!οηδα Ὀοῖονν, Ρ. ΧΧΙΝ. 

Ρ, τι, Ῥκγοίδϑδϑογ Ϊ. Ε, ΜοῸσυγάν, ἴῃ “7 έρέορν, βροῤῆ΄εον, ανια ἐλε  ονιν- 
7165 5 (1894), ΡΡ. 159-161, 406--4ο8, ἀὐεῖνεβ ἱηδοροπάδιν δ ἰῃ6 βαπια σοη- 

οἰυδίοι {πὶ νιον αὐὰ (ζαπααηπέΐε (ἰἸουρΡ ἢ ἐαοῖ πᾶν 6 υβϑεὰ σοηθγαν 
οὔ {(π6 ργε- [5γϑε 15} ροριυϊαίίοη οὗἩ δπδδη) ἂγὸ ργορογὶν ἴῃς παπιοβ οὗ ἱννο 
αἀϊδίιηςί ρεορ] 65. 

Ρ, 12 ἐοΡ. Ετοπι ἴππ ἰογπὶβ ἰη Μῃϊοῆ (ἴῃς “ Παπα Απιλυγτγὶ ̓ 15 πιοπιϊοποά 
ἴη (6 ΤΕΙ͂] οἴ -Απταγηδ ἰοιογα (α Β.Ο. 1400), ἃ ἀρροαᾶγβ πδὶ 1 ννὰ5 ἰπ ἔδεΐ 
ΒΙΠΊΡΙΥ 4 ἀἰπίγιοϊ ον “ σδηίοη," ἴῃ {πε Ν,. οἵ Ῥαϊοβίϊπο, θὰ {πὸ περ ῃρουτ- 
Ποοΐ οἵ ῬΠῃαρπιοία. [11 ν αὰ5 δἱ (15 {π|6, πκὸ Ῥῃορηϊςίαᾳ πᾶ Ραϊθθίπς ἴῃ 

ΧΥΠῚ 



ΑὈΘΕΝΌΑ ΑΝῸ ΟΟΒΕΙΘΕΝΌΑ ΧΙΧ 

Βομογαῖ, πάν Ἐρυρίίαη σις; δηα 18 ρονογηοῦ, ΑζΖίγι, δα άγοβϑθοβ Δ Ων 
Ιεἰῖθγϑ ἴο ἴῃς Ῥῃαγδοῦ, Απιεπορῃὶβ ΓΝ. (566 ΔΙ ΠΟ ΚΙ ογ᾽ 5 ἰγαηϑδιίοη οὗ {6 

Ιεἰίογϑ ἴῃ ϑοδιδάογα Αεήηδολγίίολε Θεδοίδοξ, ν. Ὁ. τοά 8). Τῆς 
αἰσίγιςς Ῥεδγα ἴῃ6 δαπ|6 ΠΔΠπΊ6Ὲ 845 δῖε 45 ἴπῸ οἵ σεηΐ. Β.6.; ἔογ Αβϑοιατγ- 
ἠδδιγ- δαὶ (ΒΟ. 88ς--860) 5Ξρε 5 οὗ γοςεϊνίηρ ἴπς ἰτῖθαίο οὗἩ {πὸ Κίηρε οὗ 
“Τγτο, διάοη, αεῦαὶ, Μαςμα δαί, Μαιῖ5, Καὶς, ἡλὸ απα οΥΓ “ν»ιμργγαὶ, αϑὰ 

Ατγνδα, οὐ {πὸ γνγεοαὶ σοα οὗ {πὸ νη εϑι Ια πα ᾿ (ἐ6. 1. 1009). 5866 δοῃγασογ᾽ν 

εἰἸἰπεοευπκπδίου οὐὗἩ 1Π6 παῖς ἴῃ 6 4όγίολίο οἵ ἴῃς Βογίίη Ασαάοιην, 2Ζοὸ Ὦδςο. 
1804. ἢ. 1302 ΗΊ, 

Ρ. 12,1. 14. 866 εαἷ5ο δ΄. Μεχ Μύεν, Αςέθη πα Ειιγροβα μασι αἰὰρσνῥί- 
ἐξελποη ϑοηζιεδογηι, ΡΌ. 205-232. 

Ρ, 44, Ρἢ 1]. ποίας ου ἰΐ. 8 πεν : 566 αἷβο ρ. ἰχχὶ, ηοΐφ ὅ. 
Ρ, 48. Οη Εάοπι, 56εὲ ἔυγίῃον Ε. Β.Ή], σόϑοδ. 467 Ξαο»ι εν, 1802. 
Ῥ. 48, 1. 8-3) ἴγοπι Ῥοίΐοηι. Αςοογαάϊηρ ἴο πε πὰρ δηά αεβογίριίοη 

βίνοη ὃν Με. ΒΙ155, ῬΕΟιδί. }ἷγ 1895, ῬΡ. 204, 215, ἴῃ6 5411 ε5-54 Ἰάεἢ 
ἤονν5β ἱπίῖο (6 ΜΟΙ ἔγοπιη {πὸ ας, (ῆε6 5411 [,ε])ἔῦη δοννηρ ἰηΐο ᾿ἱ ἔγοῃι 
5. ὃγ Ε΄, δηὰ ἃ βῃογίεγ βίγειπι, ἰῃε νδαν Βαϊ, ἔγσοπι ἴῃς 5. ὙΠε ἰἤγος 

ἄδαρ βούρεϑ ἔογπηεά Ὁ. {πεβα δίγεαδιβ πηι ἴο ἔογη {πε Δαν ΜΟΙ], δἱ 
ἃ Ροϊηϊ 511. ΕΥ τὸ (Πς Ε. οὗἩ ᾿Αγαῖγ (Ῥεῖονν, ρ. 45). 

Ρ, 41, 1. 9. Ῥτγοίεββδογ ϑαγςος [85 βίησςε δρδηάοηδα (Π͵5 νῖεν οὗ (δρῆδίοσγ, 
οὐ ἴα σγουπά ἰδ ἃ ρίαος οὗ (πὶ πη (Καρίατ) 15 πηοπιϊοηδα Διο ρ 
ῃε ρίαςοθς σοπαυογοα ΌΥ Ρίοϊδν Αἰὐ]είε5 (Ηδϑιϊηρϑ᾽ 228. αγί. ΟΑΡΗΤΟᾺ). 

Ρ. 45. ᾿Αγαΐγ ““σγοννῃ8 οὔὲ οὗ {πὸ ἡδίυγαὶ Ὀυϊίγοοϑοβ ὑπαὶ γτουπά ουἱ 
ἔγοπι {πὸ οἰἔς, ἀπα δῇογας αὶ σαρὶ δὶ Ὀϊγά᾽ 5-ο γε νίενν οὗ ἴῃς Ὡρρεγ τιναίοτβ 
οὔ {πες Αγποη (ΒΙ155 1 ῬΕ ἔθυε. Ταἱγ τ8ος, Ρ. 215). 

Ρ. 47, 1. 4 ἴτοπι Ὀοίΐοπι, Τῆς οαἶκ5, [ἃ σῃουϊὰ μαναὰ Ὀσοη 5ἰαίοα, ἃγα 

ἰοιιπαὰ οηἱν οὐ ἰῆῃς 5]ορεβ οὗ ἰῆς ἐρεῖ Ηδυγαη, οἵ οὐὐ {πὸ δγοϑί, ἴὴ 1δίδῃ : 
{πὸ ρίδιι οὗ Ηδιυγαι ἰ5 ἀσσίζαίς οἰἢεγ οὗὨ οακ5 οὐ οὗ οἵπογ ἰγϑοβ. 

Ρ, 448-429. Τῆς ᾿τἀεπ(βοδίιοη οὗ {πὸ [,ο]ἦα ἢ ΑΥΡῸΡ 15 γεϊθοιεα 4150 
(Ἰπἀερεπάςεμηι!γ), 1 ἀπὶ ν᾽δά ἴο δος, ὃν α. Α. δπ}), σέο. Ὁ. 551. 

Ρ. 49, 1. 11 ἔγοπι Ῥοίίοηι, ἀπά ῥὑ. 56, ]. 6-). ΑἸ Πουρἢ Κοπδίῃ 15. νοῦν 
σοπιπιοηϊν ἰἀοηιῆοα νυ Καπανδί, (ΠῸ ἰἀοπεβοκιίίοη ἰ5 ποῖ, ποννοόνοῦ, 
ςογίδίη : 566 Μοοζε οὐ [πά. 81}; δηά οορ. νγιρῃῖ, δαζηγγα απαὰ Ζεηποόία 

(:805), Ρ. 3131. 
Ρ. 5ο-ξι. 566 ζυγίπογ, οὐ {πὸ τερίοη ἤεγα ἴῃ αιεβίίοη, (ἢ ννγι(ογ᾽ 8 

γί οἶος ΑΚΟΟΒ ἴῃ Ηδβϑίηρ δ᾽ 228. απὰ ΒΑΞΘΗᾺΝ ἰπ (ἢ. πενοῖορ. Δ εδ͵ίοα. 
Ῥ. 54, 1. 5. Τῇε Αγαὺβ οὐ (δε οαϑίὶ οὗ Ἰογάδη 51}}} σδ}} Ὀαϑαὶτ ἐγὸρ 

(α. Α. 5:211}}. 
Ῥ. ς7. Οηἡ Μδοδιῦ δπά ἴῃς οἰποῦ οἶδπ5 οὐ Μαηαϑϑοῦ 566 ποῦν ποῦ ἔν 

ΜΑΆΘΗΙΕ διὰ ΜΑΝΑΆΒΒΕΗ ἴῃ Ηδϑίίηρϑ᾽ 28. 
Ρ, 624-64. Οη Βδδὶ, 56ὲ6ὲ {υγίμπεγ (ῆ6 αγίϊοϊεβ Ὁγ α. Ε, Μοοσζε δηά Α. 5. 

Ῥεδῖο, 1π (πὸ Ἐπεγεῖοῤ. Μδιδίἰέξσα απλὰ Ἡδβιϊηρβ᾽ 222. ταβροοίζνοῖϊγ. 
Ρ, 64, οἡ 4ὅ: Ὁ 2ο55655 τὲ (πησ). Οἡ πὸ νοῦν οοιππιοη ΠὨροιΐ, τνογά 

σῸ (Ρ. ΙΧχνῆ]Ἱ ΝΣ, Νοβ. 4, 22, 46), 1 5ποι]α παν Ὀδεη κἰαίθα {παΐ, (πΠουρῖ 

(ἴον ἀἰβεϊποιίοη ἔγοπι ὕπ|, ΠΡ Γ}} 11 158 σοπη πο γεπάεγοα 20 2οσςόσς, ἴὶ ἀσηοίο5 
Ῥτορεγίν 20 ἑαξό ῥοςδεσείοην οὔας ἀσίγ, ἴο σμοζεεα 1ο (οἴ, 213.31. 58. τὴς δ" απ. 
15); ΦῸΣ δὲ δλείγ, 2 5. 147.νϑ. πῆι {λὸ γἱσλέ οὗ ἐριλογίίαμοσ, εν. 4.28); δπὰ 
1Παϊ {Π|5 56θηβε οὔ πο ννογά γίνε ροϊπίὶ ἴο πιοϑὲ οὗ ἴῃς ραϑβϑαροϑ ἰῃ ννῃ] ἢ 
115 πϑοα, ποΐ οἡἷγ ἴῃ [).. (18.321 ὃις.), Ὁ α150 εἰβοννῆογε, 451 Κὶ. 21}3 ΠΠΧῚΣ 

ΠσῚ Ὁ), ΜΊςο. 115 [ὁγὶ 819 401-232 ΗΔ. ι΄ ὅς. ΟΝ ῥ. ᾿χχὶ, ημοέφ δ, 



ΧΧ ΑΟΌΕΝΌΑ ΑΝῸ ΓΟΚΕΙΘΟΈΝΘΌΑ 

Ρ. 67, 1. 5 ἴτοπι Ῥοϊίοηι : “15 ἔουπα ἤἢγβί ἴῃ 1Ε." ὅςς, μποννενογ, Ὠζ. 22Ὁ. 
Ῥ, 68. Οη {πὰ ““σονοπαπῖ," 566 δ'βο ϑπιδοηά, ἡ) οε,. Κοϊρτοηςρόδοῖ. 

Ρ. 2946}; ἀπά Ε. Κιυδείζβοππιανς, 26 διριασευογείοίϊνι ἐπε 44 7Κ., τ806. 
Ρ. γο 2οῤ. ϑες δἷβϑο ]. ]δοοῦβ, δέμας ἐπ διδέϊσαὶ Αγολαοίορν (1894), 

ΡΡ. χίχ, 64-το2 (ἡ πεγα (Π6 αὐυδϑίίοη τυ Ποῖμογ {μετὰ ἀγα Τοΐεπ-ΟἸΔη5 ἴῃ (Π 6 
ΟἽ. 15 αἰδουβδοα νυ αἰδογι πη! 810]. 

Ρ. γ9. Τα Βοσορ οὗ1 Μδοο. ς956.. 5 Ῥγοΐδδϑονγ α. Α. 5π|.}} ροϊη(5 ουμξ, 
ται αν θόδη σοηοιεγδθὶν ἴο πα Ν. οἵ Μοδῦ, απᾶά οδηποῖ ἱπεγοίογς ὈῈ 
{Π6 σδπια ρἷαος 85 ἰπῸ Μοαλθιῖα ΒοζΖογ. 

Ῥ, γ9, 1. 11. Οη [Πς οἷαί πιβ οὗἁἨ 65-54} ἰο γεργθβϑθηΐ {πὸ δποϊεηΐ Εδποίῃ 
οὔ ΟἸἸεἰ κά, τὴν ΓΠοηὰ. ἴῃς ἔδν. α. Α. Οοοῖΐο, Εεϊονν οὗ Μαράαϊεη (οἰΐερε, 

Οχίογά, ννῆο ν᾿ 5ιἰεἋ {πε 5ῖε ἴῃ 1804, νυγι(65: "“Α δύγνου οἵ (ΠῸ γεΐδγεηςεβ 
ἴο Εαπιοίῃ ἴπ {π6 ΟΤ., βοννβ. {παὶ 11 πλιβὲ πανα Ῥόθη ἃ ρῖἷδος οὗἉ δάηγηϊ- 
ϑίγαίᾳνο δηα βἰγαίορὶς ἱπιρογίδησς ψἱ ἢ γαβρεςὶ ἴο Βαβῆδη οὐ ἴΠε οης μαηά 
(1 Καὶ. 413), «πὰ ϑγτγίᾳ δηῃὰ Ν, ἰϑγαδὶ οὴ {πὸ οποῦ (ι Κὶ. 2258.), δος βϑιθ]6 ἔγοπι 
ϑαπιαγίαᾳ δπὰ [εΖγοοὶ ὉΥ γοδὰ (ι Κὶ. 2251.2 Κα. 8538:. 916); 1 πιυδὶ ἤανα δῖ 
ςσοηβοαμποηῖν Ν., δηά ἱπάεεςα σοι ογδῦϊν Ν., οὔ πε ]αὈΡοΐ : 118 δηνίγοῃβ, 
αἰ3ο, ἵνεγα οσοηνοηϊοιί ἔοσγ ομασγίοιϊ ννατίδγο (1 Κα. 22516.)., 1 15 ῆου υπά δῦ 

{π656 οἰτουπιπίαποεβ ἴο υηδογοίαηπα ἢονν 1 οδη ἢᾶνα Ὀδοη ἰἀεμῆεά νυ ἢ 
065-54}, [ἢ ρῃγϑίςοαὶ [δαΐυτοϑ οὐ νν !οἢ ργέβεηϊ ποπθ οὔ {πς σοηπαϊ το τυ] ἢ 
1π6 ΒΙΡΙΙοαΙ ραβϑαροβ γεαυῖγα ἔογ Κδιιοῖῃ. τὴν οὴὲ ννηο [85 ν᾽ ϑι!οα 
65-58}{ πιιϑὲ αν Ὀδοη σοηνϊπορα οὗὨ {πὸ ἱπηροβϑὶ ΠΥ οὗἩἨ ΔρΡργοδοβίηρ ἴὲ 
ἢ σπαγοίβ. Τμα ἴοννῃ πδηρϑ οὐ ἴπε βἴδθορ 565 οὗ αὶ Πδῦγονν ΡΌγΡε, 

δηςίγοῖν 5μυΐ ἰπ οὐ {πε Ν., απα οροηίηρ οὐἱ οἡ 8 παῦγονν δι οὗἵἩ βαγάεη-ἰδηά 
αἱ {πε οἵπεγ οπά ; δπᾶ Ἔνθ {Π18 ὀρθὴ ὀχίγεπι νυ οὗ {ΠπῸ γανῖηο 5 ὈΪοςκεά ὉΥῪ 
ἃ ὨΙρἢ τιάρο δ γί δηρ]οβ ἴο {πὸ ἰοννῃ, οἰοβίηρ υρ (πΠ6 οἷν οὐεῖ, ΤΗΣ 
ἀοςορηΐ ἱπῖο ἰἢς ἴοννη, δηα {6 ϑἰγοοῖβ οἡ (ῆ6 ἱνὸ 51465 οὗ (Π6 γανίπο, διὸ 

850 βἴδορ (Παΐ ἃ τί δγ ἰ5 δἰπιοβί σοπιρεϊϊ δα ἰο αἰδπιοιηῖ δηά ἰοδα ἢἰ5 ἤογβα. 
Ἐπ- 541} 15, πιογθονεοσ, ἴδ ἰοο ϑοιίῃ,-- -οὐἷγν 18 πι}165 Ν. οὗ {πε Ὠεδά 5.8, 

δΔηα 12 Π1|165 δομέᾷ οἵ πὸ οἷς : [{ 15 αὐἱς ΟΠ (ἢ γοδά ἴο Βαϑβίδη, ννὨ11Ὲ 

πότ 15. πὸ ἰης οὗ ἡδίιγαὶ ΠΙρῆνναυ Ὀείννεθη τ δηᾶ ϑδιηδγία οἵ [εΖγεεὶ. 
Ε-Ἰα] α΄, ὨΠΠπιαηη 5 δῖα, 15 Παγαϊν πιογὸ δι δῦϊς: ἃ 15 511} 5. οὗ {Π6 
ΪΑΌΌοκ. Μοτγγ, Ξαδέ οΓ᾽ 7ονάσαη, Ὁ. 284 ΠΠ, ργοροβεβ [Ἔγαβϑῇ, δρουΐ 22 
πλῖ 65 ΝΟΝΝ. οὗ 65- 9], ἴῃ ποαυν ἰμ6 δα πλς ράγα] οἱ οὐὨἩ ἰδτ 6 45 ϑαπηδγίδ ; 
Δηα ἴ( 15 ἴγυα (πΠδὶ ἴῃς γο]πηρ ρἰαίθδιυ. οὐ ννδίοῃ [ἐγαϑῇ βίδπάς νου Ὀ6 
ΒΌΠ ΔΑ ΌΪῈ Ἔποιρἢ ἴογ οπαγοίβ, απ ἴῃ Οτεοο- οπίδη {{π|65, αἱ Δ ΠΥ ταίΐς, 
{ποτὸ ἡλϑί πᾶνε Ὀδθη οαϑὺ σοπιπιηϊσαδίίου Ὀεΐννοθ [Θγαϑῇ ((ογα58) πὰ 

Νν. Ῥαϊοβδίηο. ἡ ΤΠ 5 βιρροϑίίοη παλυδὶ Ὀς δαἀπιλιιεα ἴο Ὅς ἃ ρἷαυβιθ! 6 οἠα ς 
{πουρῇ Μτ. οοῖε διπλβεῖ (νι ἢ Ο. Α. Θπλη, Οἴδοσγ. Ὁ. 587) ννοιυἹὰ ρῥγεΐίοσγ ἃ 
οἷο 511] αγίπεγ Νογίῃ, δηὰ ἤφᾶγεῦ ἴο Εάγεῖ (Π ογ' 80), νῆεηςσα δοοθβ5 νου 
Ὀ6 Θᾶϑ5ὺ ἴο εἰἴπογ [οΘΖγεοὶ οὐ ϑαπιαγία, υρ ἴῃς Ὀγοδα να] πονν οδ]]ε {π6 
ν δαν }α1΄0ἀ«4,, ἸΙεδάϊηρ υρ ἴγοπι ἴῃς ]οτγάδη ἴο [εΖγεεὶ (ἐδ. Ρ. ,8. [.). εεὶδι ἰ5 
«νου 25 πι. ΝΝΕ. οἵ ]εγαβῆ, δπα 10 π. Ε5Ε. οὔ ες 1 κὸ οὗ ἀσπηδβάγείῃ. 

Ῥι τοζΖ, ἔοοίποίε. Ααὰά [6ζγ. 81 τό ,21110..449., Οη {πες αἰ Βἔῆς] νογϑα [πα 
ι}6, 566. Μοοζα, αὐ ζος., ἴῃ 18 (ῃς Ξκυβῆχ (που ρ ἢ τῆς ρο]. νου Ὀ6 ἔαγ πιογε 
ϑδίιγα}) πὶ ρογηαρ5 θὲ ἰκοη 845 γοίογγίηρ ἰο 71, 85 ἴπ γ᾽ ἴο Ὀνπ, ἀπά ἴῃ 
205" ἰο {πὸ σο!εςίῖνε 17.532 Φν οὗ ν. 1 (ν]ογὸ ποῖος νὸν, απα (ἢς βἰπρ. νογῦ5). 

Ρ. ΄το3, 1. 5. Ἡέριθ, Ὦεγς (7.5), ἀπά αἰἰ84 1217 1.33 τϑ' 2851 ,.335.. ςῃου]ά 
πᾶνε Όδοη πότυ τούπδ, οὐ ιμδί, ΟΥΡ̓Τ 5. αἰπεϊηρ πῃ α ἔγοπι 7. δηά οὐρῆϊ 
ἴο θὲ γεργοβοηῖοα δ. ἃ αἰβεγοιῖ ννογά. [|ἃ 15 ἴῃς ἔγέϑἢϊν Ἐχρυοπδος γυῖςς οὗ 
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Ὧδε ργᾶρε (οἷ. Ρυ. 310 Τ]οεὶ 223), σαραδῖε, δ5 Ηοβ. 411 βῆονμ, οἱ ““ἰδκίηρν 
ΑΜΑΥ ἵπε υπαεγβίδησίϊίηρ,᾿ δηά ἰπογείοτα ἐεγπιεηίεά, θα ργοραδῖν ἢ 
16 ἐδγπγεηίδίίοη διγεϑίεα δ δὴ δδυϊίεσγ βίαρε ἰῆδη νγὰβ ἴῃ6 οβδϑε ντἢ 
“ἜΘ (15) ῥτορογῖν 80. οδ δα (σοπῖρ. ΘΠ 5 2 έεζ. ὁ Οαξείοαϊ 4η.- 
ἤιφιῖζίες, 8:ν. ΝΊΝΟΜ, ἰονναγάβ (ἢ6 Ὀεριηηϊηρ, Ππεγα ἱξ ἰ5 ϑῆοννῃ {παΐ {Π6 
Θιποϊοηΐβ ἴῃ πα κίηρ (ἢ Ὀεβὶ νπ65 δ᾽ οννεά {πὸ ἐεγηγεηϊδίίοη οὗ ἰῃς ριγδαρθ- 
7υ1ςα ἴο τυ 15 [1] σουῦβε οὗ πίῃς ἄδγϑ, Ριιί (πδι βύνεοῖ ννῖπεβ τνογὰ οἴεη 
πιδπυίαδοϊυγοα ΌΥ 115 Ῥεὶηρ αγγεϑίοα δέζεγ ἵννο οἵ ἴῆγος ἀδγ8). [τ νῖενν οὗ 
Ῥε. 410 7οεἱ 233, ποννενεγ, ᾿ὲ 15 αἰ δῆσι ἴἰο ἔδοὶ δυγσε μοί μοσ δΎ ἢ αἰτυαγς 
ἀεηοίεά ἃ ἐδγπιοηίοα θενεγαρα. ὅ6ε6 τόσ ΠΥ, οὐ Ζίγοςλ, Α. Μ. ΜΝ βου, 
Ζλφ Ἡγίημος οὔ δε }δέδίο, 1877, Ὁ. 3οἱ ΄ ; δπά (ες ποίε ἰῇ ἰῃς ννγιοτ8 7οοὶ 
“πα ἄνιος (ἰὰ ἰῃς από. ΜΒ τδῖο )ῶν ϑεδοοῖϑ), Ὁ. 70 

Ι͂ἡ 1ἴπ65 9-1ἰὸ οὔ πὸ βᾶπιαὲ ραρθ, “1 ποῖ δϑοϊυζοῖν " 18 μαγαϊν Ἴσογγθοΐ. 
121 15 ποῖ ἴπε γὰνν ργοάυος οὔ 6 Π6]45, Ὀυϊ σογ νυ ΐοἢ ἢδ5 Ὀδεη ἰπγεβῃοά 
οὐυκἱ (Νὰ. 1857; δηά Ἴπχ, ἀπδ ορουϑν ἴο ΚΎΊΉ, 18 [ἢ 6 ἔγοϑῃγ ἐχργαββοά 7166 
οὗ [δε οἷἶνε. ΤῊΘ αϑί-παιηδα τνογὰ (7}8 11}6 12}7 1.433 τ85 2851), ἔοτ ἀϊβεϊηοςοη 
ἔγοιι ἸῸΝ (85 282) 215 ,,), σου] ανε Ὀδεη Ὀείζεγ γεμάεγεα ,γοὶ οἱ; ςἕ. 
ἘΠ ἀδηοη,. Ὁ ΠΥ “ὁ ΠΊΩΚΚ6 ἔγεϑἢ οἱἹ "ἴῃ ἴοῦ 24}. 

Ῥ, 103, οὐ 7}5, Τῆς τγεΐδγθηοα 15 ργοῦδοϊυ, ἴῃ ραγίϊουϊαν, ἴο δορί ἀεηκὶο8 
ΘΠ 845 ἴπ6 ρίαριιθ, ψ Ὠιςῇ, ϑἰαγίηρ ἔγοπι ἴμῈ ΝΕ, οογηαγ οὗ {πε Πεἰϊίδ, 
ννεγα δρί ἴο ρ855 ὕρ ἴδε ἀνϑῆις8 οὗ ἰγαάςθ, [πγουρὴ ΠΣ] 1516 δὰ ἴῃς Μαγὶ- 
εἴτις ΡΙαίη, ἰηΐο [5γϑεὶ (οὗ, α. Α. ϑπι, σεέορ. ὈΡ. 157--160). 

Ῥ, 129, 1. 6 ἔτγοπῃ Ῥοϊΐζοπι. Τῆς ͵Δ8:-πΠδπ͵οα Ἐχρδηδίϊοη 15 ργοῦδοϊν {πὰ 
σογγοοῖ οὔθ. Εογ ρυγροβαβ οὗ ἱγγρδίίοη, εδοῇ ρὶοΐ οἵὗ ἰδπηὰ 15 αἰνι δὰ ἰηΐο 
5π|811} ϑαυαγοβ Ὁγ γάρ οβ οὗ δβαγίῃ ἃ ἔδνν ἰποῦοϑ ἴῃ Ὠεῖρῆϊ; δπά ἐπε ψνϑῖίογ, 
αἴϊογ ἴἃ 45 Ὀδδη γαϊβεα ἔγοπι ἵπεὶ ΝῚ]Ὲ ὉΥ {ἴπὸ δλασή οὐ ἴπὸὶ δάξέοδ, ἰ5 
αςοηάυςοιίςά ἱπίο {8686 βϑαυαγοβ ΌΥ πθδη8 οὗ 51π|811 ἴγσεποῖθβ. Τα ουϊναίος 
1:565 ἢ5 ἔδεϊ ἴο γοριΐϊδίε ἴῃς ον οὗ νῖογ ἴἰο Ἄεδοῦ ραγῖ, ΌγῪ ἃ ἀδχίδγοιβ 
ταονοπιοηΐ οὗἩ ἴΠ6 ἴοαϑβ τδιϑίηρ' οὔ Ὀγοδκίηρ ἀοννῃ 51π|841} οι δηκπιθηῖβ [ἢ 
τε ἰγεηςδο8, δηα ορεϑηΐϊηρ᾽ οΟΥ οἰοβίηρ δρεγίυγεβϑ ἴῃ (πε τ ρεβ (Μδαηηίηρ, 
Ζάε Σαπά οὐ λο Ῥῥαγαοΐς, 1887, Ὁ. 41). 

Ρ. 122 ἢ. Μοβεβ Ὀεΐϊηρ τεργεβεηίοα 85 βρϑακίηρ ἰη {Π6 ρἷαὶη5 οὗ Μοδῇ, 
7.8. ορροϑίίε ἴο ΟἸἰἶξαὶ, α. Α. διῇ ροϊπίβ ουἱ (Πῃ6 »τεδὶ αἰ ΒΠ συγ ἱηνοϊνεοά 
τ. {με βυρροδιίίου {παι {Π6 τνογάβ ἐηῃ )οπέ οΥΓ Οἰζραὶ ατὲ πεμπάδα ἰο ἀθῆπα 
1} ροβιτίοη οὗ πιοιιπίαίηϑ 50 αν αἀἰβδίαπιὶ ἃ5 Ἔδει] δηὰ (εγΖία, δηα δορί 
(ἴῃ Πϊ5 γανίενν) (δα ρυποίυδιίζοη δηα γεηδογίηρ οὗ (οεηβο, 88 βρίνδθι. οὔ "Ὁ. 
134. Βυΐῖ αἰϊεηϊίοη [5 Ὀδοη οδ] δα γεσεηῖὶν (ο΄ ἴΠ6 ἰδοϊ ἐπαΐ ἱθογα 15 ἃ 
Οἷδος [0161}}} (Αγαῦ. αἀϊπιη. οὗ “ΟΡ 41), στ “ἔγασεβ οὗ γυΐϊης5" (2 }. 
ήονιοίγς, ᾿ὶ. 238) ἰὼ ἴΠε ρ]αὶῃ ΜΑΚΉπα, τ πιὰ Ε. οἵ Οεγίζίπι : δπά Β.ἢ] 
(Τεοργ. 202 ἴ.) αῃὰ ἃ. Α. Θη (τί. ΟἸΚΟΑΙ, ἰη ἴῃς  εγείοῤ. ΒέεὀἰἼέσα) Ὀοιἢ 
αςοορί Θομίδιογ᾽ 5 ἰἀοπεΠοδίίοη οὗ (5 ρίαος ἢ {π6 ΟἸρ 4] οὐ [9 ι. 1139 
ΎΠΕ αἰποονογυ οὗ {πὸ πάπα 80 οἷοβε ἰο 'Ἔδαὶ δηὰ ὉεγιΖίηι 7υ8ι1ῆε5 Ὁ}}1- 
ΓΔ ΠΠ᾿5 Πυροίμεοϑβ (θεῖον, Ρ. 134), δηά πιεείβ ἴῃς οδ]εοίίοηβ ἴο 1 {ποτα 

τδηςοηςα : 816, 1 ΟἸΡΑῚ ννᾶ8 ϑἰπιρῖίνγ δὴ δηοίεπὶ δδογεαά ρΐἷδοςθ, {πὸ 
αῷϑεηοε οὗ πιοῦγὲ οχίεηβινα γιη5 νου ὍῈ δοοοιιπίεα ἔοσ. Το ΟἸΡ αἱ 
(Φὰ Γαλγαλα) οὗ τ Μδςο. 953 ἰ8 αἶδὺὸ νεῦν ὈγοῦδΟΙΥ ἴῃς 58πι|6ὲ ρἷδος (6. Δ. 

διεηῖί, 4214.). 
Ῥ, 140, χὶΐ. 3: ατᾶϊΖ (ΣΦ ριοηαα. ἴῃ ῥ[εγοσφιο Κ᾽. Τ. 11 δγος, Ἐδβε. ἰἰϊ. 1804, 

Ὀ- 10) πιδᾶὺ ὃὈ6 τὶρθῃξς ἰπ βιρροβίηρ (παῖ {πΠ6Ὸ νογΌ8 ΡΠ δηα ΠΡ» Ππ μᾶνα 
δοοϊεηϊδ!ν οπδηρεα ρίαςοϑ ; οἵ, (τὴ πὰ γηὅ: 5, 

ὖ 
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Ρ. τ42, Ἰ. 2 ἔγοπι Ὀοίϊίοιι : σοπῃρ. 4150 {πὸ ΟὟ, 79} οὐ Νεῆ. τοῦῦ τ 25:0 
Ρ, τόι. Αδοιΐ ἴῃ ὕδρε, δὴ δ᾽! ες βρθοῖὶεβ οὗ {μΠ6 Ηγγαχ ((πῸ γγακ 

(αρορι 515) 156 Τα] δα {π6 »οοξ-γαδδὶξ, Μ ϊοἢ ννο]ὰ ΡῈ δ5 Ἴσοηνοηΐϊθηΐϊ δ 
ἘΠΡΊ 50 παπια ἴον ἰπε ελδλᾶη 45 σοι γοδαγ Ὀα οιηά. 

Ῥ, 162, ΡΒ]. ποίς οὐ ν. 18, 1]. κα : 9 5. 6886 ννὰ5 δοοϊἀδηία!ν ονοῖ- 
Ἰοοκεά. Αἴδν “δ εβίά δ," ἴῃ 1. 4, ““Ἔχοδορίὲ ψνῖ πουηβ ἔογιαθα ἔγοπι στὸ 
νογΌς, 45 ΠΡΌ," 5ῃουἃ ανὸ Ὀδοη βδαεά. 

Ρ, τό, 1. η-8: ααὰ (αὐέεδν τερίῖ]65), “"δπὰ 5π|4}} συδάτιρεοάδ, 45 {πε 
ν645ε] δηά {ΠΗ πιοιιδα (μεν. 1139).᾿"} 

Ρ, 18ο, χΥ. 9: "03 2Ἴ Ἴ23Ὁ ὉΡ 755 5ῃου ἃ ρογῆδρϑ ὃς τεδά (ςἔ, ατγΆι2). 
Ῥ. ιτ81,1]. 2. 80 ἴῃ (ὁ (οὖ. αἰ5οὸ (1) οὐἁ 51τ. 148.10 1816. 4118. 39. δΔηά, σοη- 

νεγβεῖν, ἢ ροοί, ,21 ,χ58 10 Οὗ (μος Ηςθ. ἴῃ 143.10.4.118 (δέ) 4.610, 
Ρ, τοῦ, χυΐ. 0: ἴογ {πὸ βίγαηρες πρρ, ΟτᾶϊζΖ βυρρεϑίβ πρὸ (Ὀείίογ, ρογ- 

ἢδρ8, ΠΕ᾽ ; ποίϊςε ἴῃς ργεοεάϊηρ 3); οἷ, ν.17, δηὰ ΕΖ. 465.11 (γγ) ΠΠῸ ΠΠ)0). 
ΖΤγίδιεΐε (ΑΝ., ἘΝ.) οοπιο8 ἔγοπι ἃ νεγῪ ἱπιργορδῦϊς εἰγπιοϊορίοαὶ οοηποχίοη 
ΜΠ ΟὉ ἐασζ-τυονξ (2011). 

Ρ. 2ο6, 1]. 4 οὗ ποία οην. 8: σὐα “ Ὠΐϊ. 2119 2231.34} κΚὶ 2110.}8 Ηρς͵ οἱδ," 
Ῥ, 232, χὶχ. 8: οὐ ὅσ), 566 οὐ 71 (ρῃ!}. ...}; τὰ [μονυ, ΔΖ ΖΒ. τ. 4.51 

(υδεά ἴῃ ροβί-ΒΙΌ]. Ηςρ. οὔ {πὲ μαμἔηρ οἹ᾽ οἵ 1τπι05). ατγᾶϊζ, μοννενογ, 
βϑυρσροβίβ ὕ5) ((Κ ἐκπεσόν : οἴ, 2 Κ. 65). 

Ῥ. 224 ἔν, οὐ 19. Α πὶρῇ ἱπιρογίδποε ννὰ8 δἰίδοπεά ἴῃ δηοίθηις Βαῦγυ- 
ἰοηΐα αἷϑδο ἴο ἐῃε ἰδηάπιαγί ; δῃὰ πιδὴν οὗ ἴῃς βίομε ρ1118τ5 τνῃϊο ἢ οπος 
βεύνοά 45 ἰδηάιηδυκβ 511] εχίϑί, ἱπϑοροα πἰτῇ ἰογγιθ]ς ἱπιργαοδίϊοηβ 
αϊτεοιεα αραϊηϑδὲ δὴν Ψο δποιυ]ὰ αἰδίυγ ἱπαπὶ: 5εῈὲ Μδβρεγο, ὥατύηπ οὐ 
Οἰἱυίϊκαξίοπ, Ρ. 762 ἴ., ΜΙ τΠ6 ταξεγοησθβ, ὑνῆαγε αἷβὸ (πογα 15 ἃ γοργε- 
βεηίδίίοη οὗ πε 50- δ] οα ““ Μίοπδιχ βίοηδ, ἢονν ἴῃ {μὰ Βι ]Π οἰ πόαιο 
Ναί(ιοηαῖὶς δἱ Ῥαγὶβ; (Π6 ᾿᾿πϑογιρίίοη οὐ ἴΠ15 18 ἰγδηϑίδίθδα ἴῃ Τυγαπιρα}}, 

71. Τἀγεςλοία Οονθρηαρΐ, τι806, ΡΡ. 167-90. 

Ρ, 255, ποῖε ". 866 δἷϑο Τγαπρα}}, ΖὰΦ ΖΑγεςλοϊα (ονοηαηέ, Ὁ. 24ς 
Ρ, 257, ου 223, Ααιυϊίεγν, ἴῃ ΕἸ ΠΟΓ 5αχ, 15 5111 ἴὴ Ῥαϊεβίηα Πα Ό]6 ἴο θ6 

ρθη ἢ ἀδαίῃ, ποῖ ποῦ ᾿Ἰηβιοϊθα Ὀγ {πὸ μυβρδηά, οΥ ὈὉγ {πε ποχί- οἵ- 
κίπ : 5ε6ὰ ῬΕ Οιϑέ. 1807, ΡΡ. 125--7- 

Ρ, 269, χχίϊ!. 28: 15 "2: ἃ ρἴοβϑβ οὐ ἼΦ5)9 ἢ 
Ρ. 76, χχὶν. 18: Ὁ ἴον τ (τ 9} ΟτᾶϊΖ (οἴ. Μα]. 45); δηά οπι. ἽΧἽΝ3 

(ἃ Ὁ ατᾶϊ2 (εξ, {μεῃ 515 4112). 
Ῥ. 283, ου 257. Ὧ2) [5 ἔογ Ἴ52), 85 ὑννῖοβ δεβι4εβ (Ἐπδ Νιι. 2218; 3γν ᾿Ἀδτὺ 

ι ΟΠ. 490): Κόηϊν, [11.. 124; οὗ. α-Κ, 8' 115 ὁη6]. 
Ρ, 291, οἡ 2614, Οη κ, δῃά {μῈ νατουβ πιδδηΐηρϑ δἰἰδοῃϑα ἰο ἰΐ, 566 

πιογὸ ΠΥ ἴῃ 6 ΑἸοββαγυ ἰπ (πὸ νυγίεγ᾽ 5 δαγαζοὶ οαέεν (1808), Ρ. 449 ἔ. 
Ρ. 297, οἡ 277. Τῆς σοιπδιπαξίοη ΟΟΨῚ ΠῚ» (ποῖ Ὁ.Π21} Π1}}}»} αρτεθβ ψ ἢ 

116 πϑᾶρὸ οὗ Ε, ἔχ. 2ο"ἤ ,,)5, οὖ, 24 (Βυάάςο. ΖΑ ΤΊ. ι8οι, Ρ. 228). 
Ῥ, 410, Ρἢ]. ποίε οὐ ν. 27, 1. αὶ : [ἢ δυγίας (Ρ5. 1456) Ἴη τηδβϑηϑβ θη 6510 

ἠαδογαυΐέ, αὐὰ κἼΠΙΘ δηὰ μκὴπῷ πλθδη ἀγοθηίονν , δῃὰ ἤδησα 'ἴ τρϊ μαναὰ 
Ῥδϑϑῆ βυρροβεϑά {παι {με ΗδΌ. ΟἼΠῸ πιεδηΐ 5: ΠΑ γὶν ἀγεομίενν (1ἰϊ, ἐφησςνε δ): 
δι ἴῃ τ 5. 611-17 8 15 πιϑεα οὗἉ βοπιείῃϊηρ οὗἩ ννῃϊοἢ παρὸ σουὰ θὲ τηδάο ; 
δπά ἴῃ (ης Ροβῆ. οὗ τ 5. 6-), δηά ἴῇ Ερῆγ. δυγιιθ, ΝΜ ἼΠΘ τηδδῃβ {πε δηιϊ5 (1 
αἶ5ο, δος. ἴο Βαγ- ϑαγναβῆνὶ, σρ Ρ5., ἀδποίθβ ραγίβ οὔ (πε ᾿ηϊοϑίπα ρτο- 

ἰτυαῖπρ ἴῃ ἀγϑδεηΐεγν). Βιυΐ νθβαΐθνοσ Ὁ ΠΌ ΠιᾶῪ οἰ Ρ ν, 15 ΟἿΪν Ῥεδτίπρ 
ὩΡΟΏ ΟῸΨ ἰ5 {παΐ, ἃ5. ἃ βΊοββ ὕροη ἰξ, 1 βυρροτγίβ. ἴΠ6 ρθπογαὶ γα θη 

(αἸγεαάν Τουηὰ ἴῃ (ἃ ἕδρα) {παὶ [Π15 ννογὰ ἀδηοίθβ εἰϊ[]ὸσ {ΠῸ ἀπ5, οὐ 5οπὶς 
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αἴἰἴἊοοιίίοη οὗὨ ἱξ, ποῖ ρίαριε-θο!}]5 (νΠο ἢ ΔρΡΡΘδγ ἴῃ {π6 ἀγπιρὶῖ οὐ σοί). 
(Τῆς γεηά. ἐγεορίογίς ἐϊποι»ς, Ὁτοροβοά ἔος ΟΠῸ ἴῃ δα, 2, βεδπ5 ἴο ὃς 
ορεη ἴο οδ]οοίίοη προη ῥδίποϊορίςδὶ σγουπαβ : 58ε6α Ηδϑίϊηρβ 228. 11}..22ς.} 

Ῥ. 4,26, χχίχ. 19 (20): ΟτγᾶϊΖ αδ'5ο δἀορίβ ΠρΡὩ ον ΠΥΞ. 
Ῥ. 429, ΡΠ]. ποία οὐ Χχχ. 8: [{ σῃουϊ ἃ ανε Ὀδθη ὄχρίδιηθά ἰπαὶ γλῦ 

(Ρτ. 4230) ἔτγοαιν εὖ 15 ἰγγερυίαῦ; απ ἔπαΐ Ἄνθη ΠΡ. (ἔγοπι 11) ἰ5. ἃ ἔογπι ομἱν 
οὔςα ἔουπά ἔτοτῃ ἃ νογῷ ΥὙΨ, ἰῇ ἃ ραϑϑαρὲ (ΕΖ. 425) νσσγε {πὸ ἰεχί ἰ5 (ροη 
οἴπεγ στουπάβ) ἀουδίι!}, νυν 116 Ὀοΐ (Π656 ἔογπιβ αγὰ σοπηηϊοη ἔγομπι νογὺ8 
πρὸ (ταῦ, πιοϑ, ὅζο.). Ῥγευβοβεη, ἰη ἃ ἰοηρ βίυάγν οὐ ἐῃε ἐχργεβϑϑίοη (ΖΑ ΤΊ. 
1805, Ὁ. 1 ἢ.), τεΐζυγηβ ἴο (ῃς οἷά εχρίδηδίιοη οὗ ἱΐ, ροϊπεϊηρ ἴῃ ραγίσυΐαγ ἴο 
[δε βυρροτὶ ννῆϊοῃ (Πἰ8 ἀεγῖναϑ ἔγοπι [ετ. 4845, σορ. ἢ Νὰ, 2139: (Πς 
πιοῦα βδηεγαὶ, πιοϊδρ]ιογίοαὶ βεηβε, 6 πᾶς ερὶπηϊηρ ἴῃ [,84π|. 215 5. 8ςἢ 
126", δῃὰ οοπιρ!εϊεά ἴῃ Τοῦ 429, 

Ρ. 320 ,»οίνποέο. Αἀὰ ΕΖ. 1τὔν, 
Ῥ, σαξ, α. Α. 5 σβαυρρογί5 ὨΠπιδηπ 85 δίς ἔογ {πΠῸ6 ϑοηρ ἴῃ ς. 22, 

οὐϑεογνίηρ, δπιοηρ οἴμπεγ {πϊηρθ5, {πᾶΐ, 1 τ μδὰ Ὅδθη ἃ ννογκ οὗ {π6 
ΟΠμαϊάςοδη αρὸ, 5οπλα δ᾽] υδίοη ἰη ὀχ εΐ αὐρμξ παίΐυγα!ν μανα Ὀδοη ἐχροοίοα 
δίπους (δε (πτεαίοηοά παρ πιεηί8. 

Ρ. 456, 1. 6. 80 «ἷ83ο Οογί (ἴῃ ἃ γενῖίενν οὗ ἰῃς ργεβεηὶ ννόσγκ), ΖΆ. 
7 γάεελγ. 1806, Ρ. 30οο. 

Ῥ. 462, 1. γ-5 ἔγοπι Ὀοϊΐοηι. 566 {πῃ Αεἰρηιδελγἑίελο Δ διίτοίλοξ, τὶ. 
141, 1. 52-56 (ἔϑαγῃδάάοη). ΟΝ, ὑ. γη8, 1. 1809, “πᾶν {πε ρῥγοίθοιηρ σἀδαάτ 
(«λίάω πᾶςγ) ταῖς {Ππογεῖη ἢ; 112, 1. 52-4; 137, 1. 41-ῖ47, ὅζε. 

Ῥ, 468. Οἡα ἴμε Ερυρίίδη ροά ἰθβομ (οὐ Α'αϑσλομ 7), εἴ. Μάβρετγο, 
δέγρνίς οὕ ἐλ Μιαΐίογια, Ὁ. 155 ἢ. 

Ρι. ,89ς. Οὐ δι. 33, 566 αἴβδο Α. νδὴ ἄδγ ΕἸΙεγ, Φομίογοροηπέι 43. Ξδη 
ἐχερείςολ-εἀϊςίογίδολε οἐμα τς (Ἰ,εἰάεη, 1895); δηά (, 1]. ΒΑ] ἴῃ τπε γοεσεοά. 
ἔπος Ο7 ἐδ 5οο. οΥ Βιέδί. Αγολ., Αρτὶϊ, ι8ο6, Ρ. 118 ΠΕ 

Ῥι. ,08, οὐ 428. (τ πὰ58 ἤσγε δότε Λευεὶ δηλοὺς αὐτοῦ, καὶ ἀλήθειαν αὐτοῦ 
τῷ ἀνδρὶ τῷ ὁσίῳ, νυ ἢ ροΐϊηί5 ἴο {πε γοδάϊῃρ-- 

ὝΘΠ δ 1η 
ἤποπ τὺκὺ ὙΝῚ 

νυ ῖοἢ πη ἢ ̓πηργοναβ ἴπ6 ροείοαὶ ογτηπιείγυ οὗ (ἢς νεγβο (ςοπρ. ἴπε ΑΌδέ 
[(ΟΥϑῪ ἴῃ ἰμ6 Βεωἑ οί Ογίἐίψθ, τ806, Νο. 15, Ρ. 284; Β4]1], ρ. 122 ἴ.). 

Ρ. 404, οη 4213, ΒΟκΙεη (5 μα. τ. Αγίζ. τ8ο4, Ὁ. 3651.) αἀπὰ Οοεγί (δε. 
Ρ. 298 5.) ἄγρας παΐ {πὰ γεΐίδγεπος ἤεγα 15 ἴο ἴπΠ6 σγεαὶ Νογίῃ-5γας 9 ἢ 
βαποίυδγγΥ οὗἩ Βείμοϊ (Απι|. γ10 15. δι ς.}, νυν ἢ α͵50, 45 1 ἤᾶρρθηβ, ἰὰν οἡ {πε 
ὁ δΠουϊάσνγ᾽ οἵ ἃ ΗΠ] (1.5. 183). 

Ρ. 4047, οὐ 4343}516,. Ταρατάςε (ἡ ψαϊμαηροῖμς, 1887, Ὁ. 156, οἴ, ». 162 () 
ρτίπία {πΠ|5 ραββαρε, δηα δη. 4925. Ὁ, 1ἴπὸ Ὀγ [π6, ἴῃ ῬᾶγΆ}16] σοίαπηπ5. ΤΠα 
σοιηρατγίβοῃ 15 ἱπϑίγυσίνε; 1 5ῆοννθ {πα ἰῃς ἰοχὶ οἵ Ὠι., ποι ποῖ ἔγες 
ἔτοπι οογτιρίίοη, 15 πιόγὸ σογγεοςΐ ἴῃδη τΠαἰ οὗ ἄεη. 5, [ἃ πᾶν δ ποίςσα, 
ἴδ ἶἴκεβ ἴῃ Π1. (6 ρίαςο οὗ Π9Ὶ2 ἱπ ἄξεη. 

Ρ. 409, οὐ 4118. γον πιιιδὲ αἱ ἰεαϑὲ 6 εἰἰπεῦ δὴ ὄγγοῦ οὗ ἰγαηβογιρίίοη 
ἔον "νυ, οὐ ἰῇ δηοπηδίοιιβ ναγιαίίοη ον 1 (εἷς. πῦ Ὁν ἴῃς 5146 οἵ ῥπν, δηὰ 
Ῥπϑ᾽ 4 {ἰἰπιος ἴοσγ ρπν). (ἴ καὶ ἐμπόρια παράλιον κατοικούντων ἀρροατῖβ (ΒΔ]1, 
Ρ. 130) ἴο πᾶνε γεδα ηἰπ ἡ 551 (866 ὅεη. 49,8, ννῆεγε Ζαβουλὼν παράλιος 
κατοικήσει οἰαπαδ ἴοτ 1325) Ὁ" ηἸπὺ 70131). 

Ῥ. 411, οἡ 222). Τῆς αἰ ΒΊου 165. οὐἁ οἰδιιβοβ ἢ» " οὗ (15. νεγβο---Θβρθο δ! ν 
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οὗ εἴδυβε ὃ---ὠτυῆεγα γεσεγυσφα 5 ἃ πιοϑδὶ αυσβί μαῖα ραγαρῆγαβθ, κἰῆσα ΠΡΟ 
Ἔνογυογα οἶδα πιεδη8 αριείζεα (τι ζ. 751 1εγ. 2215 Ηδρ. τἧ; οὗ, τ Κὶ. 
69. 1δ).- -αγα γεπιονθά---ἰ  ἴΠ6 πιοδῃβ δαορίεοα δγὰ ποῖ (ποιρμξ ἰοο νἱοϊεηι--- 
ὈΥ δὴ ἱηρεηίουβ βιρροϑίίοῃ οὐ Οἰδβϑθῦγεομι᾽ 5 (Ζ4 7} ι887, Ρ. 292 ἴ.). 
(ἴ ἔογ ΚΠῚ ΠΡΟ 45 συνηγμένων ἅμα, ψῇεπος Αἰ βαΌτεοδὲ ἰηΐογα {πδι τΠ6 Ἰεϊίετο 

μανα Ῥδδθὴ ἰγαηβροβεα [Ὠγουρ βόπια δοοϊάσπί ἔγοπι ΠΞΌΜΠῚ : ἐπῃ6 τνογάς 
ὮΡ ὉΚῚ ΠἸΒΌΝΠΝ, 85 ἴΠπῸν σοηπεςοί ᾿πα δ γεη ν ἢ δὶ ρῥγεσθάςβ, μ6 ἴπέη 
ΒΌρροϑβεβ ἰο πᾶνε Ὀδεη οὔἱρίηα!ν ἃ ρ[οβ5, ἱπεπαθα 845 δὴ δ ιϑίοη ἴο {πὸ 
ἱποιάβηϊβ γεοογάδα ἰῇ Νὰ. 22, απα ἰογηγιδίοα οὐ {πε Ὀαϑβὶ8 οὗ [Π6 ρῆγαβε 
ἴῃ νοῦ Ὁ» ὉκῚ ΌΝΠΠΣ. 

Ρ, 416, ου 427, Ἐὸν πῃνΡὸ Γαραγάθ (Δ. Ρ. 163) ργοροβθβθ πυρονο; Βα], 
ὑυφῷ, ψ ΠΙΟΝ 15 ΡοείοδΙν ργεΐεγα 6. ΕἸ Ποῦ οὔ ἴΠ6856 ννογάβ ννουἹα ἔογπι ἃ 

Βοοά δηι{Π||518 ἴο πππὸ ἴῃ {πὸ ἔο]οννηρ οἶδυδβε (εἴ. Εχ, 2ο"). 
Ρ. 422. Οη (ἢς ρεἰπιργονθβ οὗ Ϊεσγίςπο, βες αἷἰβϑο ἴῃς υπηεγουβ αποΐα- 

(οη5, ῥγίποῖραὶν ἔγοπι ἴῃς οἰαβϑῖςαὶ νυγιΐογβ, ρίνθη Ὀγ ϑοῃύγογ, δλύσρ. 1. 
411-218. Αἴ ρτγαβεηΐ {πεν πᾶνε 411] θυ αἰδαρρεατγαά ; Εοδίπβου (2.2) 5ανν 
ἴῃ 1828 θυ ομο, νῃϊοἢ ἴῃ 1888 δὰ θεοοπιε ἃ βίιπρ (ΖΦ Υ͂. χὶ. 98). 

[ πιᾶν ὃς σοηνοηϊσηΐ ἴο πιρηϊΐοη πογα βοπὶς τ 5 δηά δγίϊοϊες Ὀθαγίηρ 
οὐ Ὠειυίογοηοπιν, ννῃϊοἢ πᾶνα ἀρρεᾶγεά 5ιηος {ῃς ἤτγϑοί οαϊοη οὗ (ἢ ργαβδεηΐ 
Οοπιπιοηΐαδνυ ννᾶ5 ου] πη δα ἴῃ 1895 : (6 Οομπιπχεηίδγιθβ οὗ ϑίθιογπαροὶ 
(10 Νοννδοῖκ᾽ 5 86γι65), 1898, δπηεὶ οὔ Βεγίμοϊοι (ἢ Ματγί 8 βογὶ95), 1800 ; 

Πουϊεγοηοτν ἴῃ νοΐ. ἴϊ. οὗ Δάάϊ5, Ζ.ε Φοοιεποτιίς οὔ ίλο εχαίφμοΐ (1808), 
ΡΡ. 1-τός ; (δύρεπίογ δπὰ Ηδγίογα-Βαίίογθου, 716 7] χαϊομοῖ, ἀσοογαέρης 
ο ἐλᾷς Κευΐϊδοα Κεγδίογι, αγγαρρδη γι τές οογισίἑέμεηπέ αοοπρεθης, τυ 7ρέγο- 

ἡπμοίΐονι, Διοίες, αγρίηαὶ Κογόγόηςες, απαὶ δγμποῤέϊεα Ζ7Ζαδίες (1900), 65Ρ. ἰ. 
8ς-οὔ, 161-4, 200--Ξ), 222 Ε., απαὰ ἰϊ. 246-202 (ἴῃς ἰοχί οὗ πε ὈοοΚ); Η. 6. 
Μιίςμεῖ, 716 ὕε οΥ ἐλε ϑεοοπα έργον ἐπ οι ογοηοπγ, ἴῃ 78. 1{. τ8ο0, 
ῬΡ. 61--τορ (4 σοηϑιάεγαίίοη οὔ ἴπΠ6 αυδοίίοη Πεῖπεγ ἴῃς ναγγίηρ υ56 οὗ ἴῃς 
βίη. δηὰ ρῥίυγ, οὗἩ (6 2ηὰ ρέγβ. ἴῃ Πδιυΐ. 15 δὴ ἱπαϊοδίίοη οὗ αἰδτγεπηὶ 
δυΐϊμῃογβ. Ὑῆδα θᾶπιε αἰδιϊποίίου παα Ὀδοη πιαάς ἰΠὸ 4515 οὗ (ἀϊνογρθηι) 

ΔΏΔΙγ565 οὗ ει, Ὀγ δίδγκ, ας Φεμέ., σοῖη 7 ηιδα]έ πα δοΐπθ {τ]φγαγίδολο 
ογνι, 1804, ἀηα ὃν δίδιεγηαρεῖ, οί ἴῃ ῥγανίοι5 βίυαἶοβ δηα ἴῃ [ιἷ5 
Οον"πϑρ αν». ϑιίδθιογηδρε 5 ἵπεογν ἰ5 ογιἰοἰζΖεαὰ Ὁν Βεγίποϊει τη ἴῃς 7ΖΑεοί, 
δι - σοί. Αὐρ. το, 1899; οἷ. αἷ5ο Αἀαϊΐδβ, Ρρ. 15-1ἰ9, ἀπ (αγρεπίογ, 1]. 
246[{.)}; α. 1. Εοδίπδοη ἰπ {πῃ Φτῤοςίίογ, τϑο8 Οεοἱ., Νον., 1899 Εςβ., 
Δρτγι, Μααν (5θ κε ἰο πιαϊηΐαϊη {πῸὸ Μοβδαῖς διυςπογπῃ 0); ἰῃς αγίϊο]ες ἡ 
Ὠευϊογοπμοσν ἴῃ ἴΠ6 Ξηφνοίοῤ. Διδίίσα, Ὁ ἃ. Ε. Μοοτε, δηὰ Ησλϑιϊηρ 5. 
οί. οὐ ἐπε Ἀέδίε, Ὁγν Ἡ. Ἐ. Ἐγ]ε, 45. ννὲῈ]} 865 τῦδν οἰδῦ ἀγίιςϊθϑ ἴῃ {Π 656 
νὸ ννόογκα ΠΠπ5ίγαίίνα οὗ (ῃ6 σ'ιδοργδηρῃίοδὶ δηᾶά οἱιεσ δη(ί αι 65 οὗ (ῃς 

Ὀοοκ. Μδην οὗ (ἴὸὲ Αγδπιδῖὶς απᾶ Ῥμοοιϊοίδη 2η5ογίδέϊονις τοίογγεα ἴο ἴῃ 
{πῸ ποΐο5 (566 6 ἴπάδχ, Ὁ. 422) ἄσγὰ αἷδο ποῦν δοσθϑϑῖῦο ἴῃ {δε βοϊθοίίοη 
οομήδίηδα ἴῃ [άζθαγοκι 5 ναῦν ναῖυδῦϊς απαδιεοῖ ὧδν Μογαςορε  ςοΐλένι 
Ἐῤιργαῤἠίξ, τι808, Ρ. 415 ΕἾ, (5εα 6|50 ἴπε νεῦὺ ςοπιρὶεῖς ΟἸοββαγυ, ρρ. 204-- 
388, δοο--504, ἀηὰ 6 Ιπάεχ οὗ β»Γδπιηδίοδὶ ἔογπ5, Ρτοροσ ΠΑ Π168, δίς., ΡΡ. 
489-412). Εοτ {πὸ ἰοροργαρῆν οὗ [πε Ῥοοῖ, ἴῃς ἰαγρε 7Ζοῤοργαῤλίοαϊ ατια 
ῥΆάγξιίεαὶ ἤ“αΡ οΓ Ῥαϊοείίτιθ (Ἰπο]αά την (Π6 τερίοη Ε. οὗ Ϊογάδη), Όγῃ ]. (. 
Βαγιίδοϊοπιον. δα 6. Α. δύῃ (Τ. ἃ Τ. ΟἸαγκΚ), 5ουα Ὀς σοηδυ]οά. 
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ΒεηΖίῆρεγ.. . 

5Κ... 

ΟΩ5... 
Ὧδν 

28. οτ 2)8.3 Σ 

Ὦγτ. ᾿ 

ὈλΠπ. (ος Ὀ 1.) 

Εν. : ἔ ὃ 

Ω7 Η»'͵Ζ}Δ. οὐ ΜἜΔ.: 

ἘΙοϊΖιηρεῦ. " 

-- «Ὁ.---.- 

Βεηχίηρεγ, ]., ,12ὃγ. «4 νολδοϊορίδ, 1804. 
Απ δπληθηὮν γοδάδοϊε, δΌΪγ-Ἰνγιττε βυγνον οὗ (᾿ς 

δηζίψυϊ!65 οὗ ἰῃς ΟἹ Ταβίδηεηί. 
Ἑοδίπβοη, Ἐὰν, ΔΘ ιδ͵έοαϊ σςεαγοδές ἐπ αϊοοζίηε, 

δ ., εα. 2 ([οπάοῃ, 1856). 
ὥογϑες 7η5ογέῤέϊοπεενε ϑερείζοα»μηι, Ῥατὶβ, ι88ι ΕΒ, 
Α. Β. Ὀανίάϑου, “Πεῦνευ δγπίακχ (Εάϊη, 1804). 

Αἢ ἜὌχοεϊϊοηὶ τυοῦίκ, ΠΙΟἢ πιᾶν ὍὈ6 νΑγπΪν οοιη- 
τιεηάεά ἴο ΕΠρΡ 5} Ηοργαδῖβ. [ἴ ΟὨΪΥ γεδοπῃεα πγὲ 
ἰῃ {ἰπλ6 ἴο Ὀ6 τεξεγγεά ἴο ου ς. 20 ΠΣ 

4 διοίίοηιανγ οὗ ἐλε Βίδίε, εἀὐϊιοὰ ὃν ΝΥ. Θπιίῃ, δά. 1 
(1864); οἵ δα. 2 (ΑΑβπον- υΤΤΑῊ], 1802. 

Ὠείνογ, 5. Ε., 4 7γεαξίξο οηὶ ἐλὲ ζγὅ59 οΥ ἐδ Ζέρϑδες ἐπ 
Ηἤεόγετ (εὰ, 4, Οχίοτγά, 1802). 

ὈΠΙπιδηη, Αυρ., ωρηιόγὶ, εμέεγοπονκέμρε ρα ζοδμα, ἴῃ 

τπὸ Αωμγορεχασείες Ἐχερεδίξοδος ακπαδμοῖ ξέρε 4 7., 
1886 (τε-υγιτθη, οὐ ἴῃς Ὀα5815 οὔ Κποῦεϊ 8 (οη- 
πιεηίδτγυ [Κηοῦ. οΥ Κζη.] ἰπ ([Π6 8απι6 βεγίεβ, 1861). 

Ἑννα]ά, Η., 2 ελγδιοΐ ὅν οδν. ϑῤγαεἧε, εα. Ἴ» 1865: 
δα. 8, 875. 
Τῆς δγηέας ὯδΔ5 Ὀδεη ἰγαηϑ αι θα Ὁγ ]. Κεπηςάγν, 

Ἑαϊη. 188ι. 
Ἡγήλοῖνε Οοεοηίμδ' Πεδνἑδολε Ογανεαίξ, νὸν 

τ ρ εδεθοεϊίεί νοη Εά. δυίζβοῃ, εὐ, 25, 1880. 
Τῆς ὕεϑδὶ ργαπιηδγ ἴογ ογϊπαγυ ρύυγροβοβ, ἴΠ6 

᾿ ργδϑεηΐ δαἀϊιίοη θείην βΚΎαδίν ἱπιργονεά, Ἔβροοίδ!ν 
ἰὼ 16 συπίαχ. τ Ἐπ 5 γα δ αἰίοη (οἵ σα, 26, 

1806) ννα5 ρῃ Ὁ] 15Πε6 1η 1898 ((ΟἸατοπάοη ῥγο55). 
7] απαιυδγίεγδεῖ ἀἐς 1δ]. ΑΠογίμρις, δ. Ὁγ Εάνν. 

ΕἸΘῃπι, δα. 1, 1884 ; οἵ εἴ. 2, 1892-1:894. 
Ηοϊζίηροετ, Η., δ νι είέμριν ἐπὶ ἀδηι εχαίομεῖ, 1803. 

Α Ἴσοπιργεμεηβῖνα αἰβοιββίοῃ οὐ (ῃΠ6 Ὀγοῦ]Ἔπι5 ρτ6- 
βεηίεά Ὀγ [ἢς ΗἨεχδίδυσῃ, νυ ἃ βύγνου οὗ ἴῃς ρτίη- 
αἷρδῖὶ βοϊαϊζίουβ ἴμαὶ μανε θδεὴ οβεγεά οἵ ἴῆοπι. Τῆς 
ἱδθυϊαγ βύπορβ65 οὔ (ἢς Πἰογαγν υϑαρ 68 οὔτε ναγίουβ 
ΒουΓοΕ5 ἃ ἴῃ6 πιοβῖ οοπιρίεϊς, δηά ογιοαὶ, {παῖ 
ἢδνο Ὅδοη πἰ(Ππογίο σοηβίτγαυςῖοά, 

ταν 
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Ο770,, ον Ο7760.3 

“7οιγηαὶ 97) δέδίεοαὶ Δ ϊγαίμγε (Μα55. Ὁ.5.4.}. 
.“7οωγηαὶ ὁ Ῥλέοίοσγ» ((᾿ἀτα γι άρε δηά [,οπαοη). 
ΚΙοϊηογί, Ρ., 2 ας Φεωέεγοτιονείιε τρια ὅδ᾽ εμίθγορο- 

ρεΐζονγ, 1872. : 
Κδηϊρ, Ε, Ε., ΤΠ] ἔκιονέςολοΟξγίζίφοδος Ζελγρεδᾶπμασ αδν 
ΤΠ οδν. ϑῤγαεῖε, νοὶ. 1. 1881; νοΐ. 1). τ8ος ; νοΐ. 111. 1807. 

ἘοιδγκαΌϊν σομηρτγεποηβῖνα απᾶ σοπιρίεί6. Τῆς 
βρθοΐδὶ νϑῖαθ οὗ ἴπ6 ννοσῖκ οοηϑίϑῖβ ἴῃ {πῸ σδγείυϊ αἀ15- 
ουδδίοη οὗ 411 αἰ ἤςυς οὐ δηοπΊδίοιβ ἔογῃβ, δηά [ἴῃς 
οορίουβ τοξεγέποςβ ἴο οἰμοῦ δας ποῦ ϊ65, Ὁ ἀποίεπὶ 

δηὰ πιοάεγῃ. Μοϊ. '. σοπιργῖϑθβϑ ἴῃς “1,0 ῆγο,᾽ 

δηα {πε ““ Εογπιθηϊοῆγο᾽᾿ οὐ νογῦς ; νοΐ. 11. ἀ64]5 

Ρτιποίρϑιγ ἢ τΠ6 ““ Εογηλεη δῆτε " οὗὨ ποι; ἀπά 

οσοηίαίηβ, Ὀοίδ οὐ {πὶ δηά οὐ οἵποσ 51) ες 5 (4... 

Ρ. 20η8., {86 οτάδθγ οὔ πυπηογαῖβ, οἰδϑϑίβοα δηά 
ἰδθιυϊαϊεά ; ρ». 2348-., (π6 ἀϑᾶρε οὗ δάνβ., ργερβ.ν δηά 
ἰπι οτος οη5), δὴ ἀρθυπάδηςς οὗ υδεΐαϊ δηα τηϊογεϑβί- 

ἱῃρ᾽ Ἰηΐοστηδίίοη. οἱ. 111. οοηΐδίη5 (᾿Πὰ βυηΐαχ. 
Κυδπθη, Α., 716 “πἤεκαίεμεῖ (Ἐπρὶ. ἰγαῃβ. οὗ ἴῃς 
σοτγοροηάιίηρ ρᾶτγί οὔτε δυϊποτγ᾽ 5 27152.-ογέξ, ἐφ» 
ἐριΐο ἐδδ ογὶρ έν 97 186 δοοῖς οὗ ἐλ Ο7.), 1886. 

Α Ηεδγεω απὰ Ξηρίέελ δοχίσορ ο77 ἐλο Ο7., δασεα ον 
ἐπο δοχίοοη απὸ 7Τλεέδαιμγμδ οΓ Οεεόμίμδ, ὉΥ Ἐ. 
Βγοννῃ, Ο. Α. Βείρρϑ, δηά 5. Ε. Ὀγίνογ, Οχίογα, 
ι8οι Ηἶ, (ρατγὶβ 1--1ο, γοδοῆίηρ 85 [ΔΓ ἃ5 [, δἰ ργεβθηΐ 
[Νον-. 1901] ρυὉ]15Π66). 

4" 7ιἐγοσπμοξίον ἴο ἐλό δέογαΐμν οὐ ἐλὲ Οἱ 7φοίανθν, 
Ὁν 5. Ε. Ὀγῖνεγ (Εαϊη. 1891; 64, 5, 1894; 6α. 7, 1898). 
ΤΠ γοξεγθῃοεβ ἀγὰ ἴο ἴῃς ραρεϑ8 οὗ εὐ. 1τ--5, λνΠι ἢ 

το ἱπαϊ!οδίθα ἴῃ εἀά. 6 δπὰ 7 ὈνΥ ἤρσιυτγοβ ἴῃ πεᾶνΥ 
ἴγρε ᾿πϑογίεα ἰῇ βαιασγε Ὀγδοῖκοίβ ἰ (ἢ ἰεχί. 

ΔΝαέμγα! σέο» οΥ7 ἐλ Βέδίε, Όγν Ἡ. Β. Ττβίγαπι, 

ο΄. 2, οπάοῃ, 1868. 

Νονδοῖκ, ἾΝ., Ζολγδεοῖ ὧδ᾽ ἤἶεδν. Αγνολαοϊορίο, 1804. 
Α πιδηυδὶ, δἰ αγ ἴἰο {πδὶ οὗ Βεηζίηρογ, ποῖϊθα 

ΑΡονα, Ῥυΐ ἰαγρεγ, δηᾶά οἴδξεγίηρ πιογα Ἂχρδηδίίοη 
δηπα ἀἰϊδουπδίοη οὗ (π6 ϑδιυδ)]εοὶβ ἀθαϊ ἢ. Βοῖἢ 
{π68ὲ νογκ5 ἀγὰ νϑἰυδῦϊα δα ἰο {πὸ βίυαν οὗ (πε 
ΟΊ. ; δηὰ ἔγοπι ἰῃς {πιὸ ἤθη {ΠΥ γοδομδα πιο, 1 
ἤανα τεϊεγγεά ἰο {(ποπὶ ἐγεαυθηίγ. 

Οοιαῖ, 5., 2 3ας 2εμἰθγοηομε 1. τι. αἵ 386. 7οσιέα τι. 

Αἰολίέον (Ἰὰ Θιγδοῖς δηὰ Ζδςκιογ᾽ 5 “ ΚυγΖρείαδβϑδίεγ 
Κοπηπιεηΐδτ ᾽᾽), 1892. 

[,ε55 εἰαθογαίε δπά ἽἿοπιρίεἰε ἰμδη {πὸ ΟοπηπηθηίδγΥ 
οὗ ὨΠΠἸπιαηη, Ὀι 5οηϑιθῖο, πιοάογαῖο, δπα οὐ εἰς]. 

ΟΙἸΞμδαυβθη, ΪΠυπίυβ, Ζελγόμεθ ατνρ ἶοὅ. ϑδῤνγαοςδε, ὶ. 
ι1ι86:. (Νο 5υπίαχ.) Α πιαβίοσγὶν υνοσγᾷ. 

716 Οἱά Ζ7ερίαγμοηι ἐη ἐΐλθ 7οτυίεῆ Ολιγοῖ, ὃν ΝΜ. 
ἘΚοθετγίβοη δϑημίῃ, δα. 1, 1881 ; εα. 2, 1892. 
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ΝΖο.3 . . 

ΡΕΕ.. 
ΡΕΡΟιδι. 
ΡΚΕ.. 

Ρξ, ΕΣ 8 

5. Ὁ 4. . 

ϑοῆυ 

. Οεξοῖ. αὅος 7ωα. Ῥοϊξες ἐρι Ζείίαίογ ͵εδις Ολγίδίϊ, ΌὉῪ 
Επὶ Θομῦγογ, 1886, ᾽ι898ο.. Τῇε ρᾶρο8 οὗ εά. 2 δι᾽ἋῈ 
ἱπάπιοδιςοα οὐ ἴῃς πλαγρὶηβ οὗ εἀ. 2 (1898, 1901). 

. Ραϊεδίϊης Ἐχρίογδίοη Ευηά. 
. Οπανγέεγίν δέαέξενεοτ οἵ ἀο. 
. Ηεγζορῖβ ΑΚ εαΐ- ἘηπονΖοῤααίεο Κῶν γοίφείανἐΐξοδε 

Ζλεοϊορὶο πα Αἴγελε, εὰ. 2, 1877--1888. 
. Ραγῆς ϑη, 7 εεαιγμς ϑγρίσσιξδ. 
. δὲμαΐ απα ἢ αϊεςέϊτιο ἐπ σογριφοξίον τὐὐΐᾷ ἐλεγ 7 15ἰονν, 

Ὀγ Α. Ρ. διίδηΐευ, βα. 1864. 
. 85 δάῖ2, Εἰ ΚΝ, Ῥὰς εμέογοηπονείμτη ἐγζίγέ, τ850. 

ϑαηεμοῖ, ιοίες οπ Λίοΐές οὐ ἐλε Πἰεδγευ 7Τεχέ ο77 166 Βοοῖς 97) δατεμοῖ, 
(ος “'΄οὴ 54π|.᾽} εοὐϊὰ απ 7ρηιέγοσμοίϊονι ον εδγειυ Ῥαϊσοργαἧγ απᾶ 

Θιδέα.. 

Ζ27. 

ἐλε Αποεΐφρζ Ῥογείονις, απια Εαοείηεῖϊες ο7 7ριδογίῤέϊοηις, 
ὈΥν 5. Ε. Ὀτῖνεγ (Οχίογά, 1800). 

ϑιδάθ, Βογημαγά, Ζελγόμολ ἀογ Ηἶεόν. Ογανηε»κπαξίξ, ἰ. 

1879. (Νο β5υηΐαχ) Μεγ Ἴσοηνοηϊδηΐ δηά υβϑέμ]. 
ΤΑεοϊορίδελ Τί ςολγὴ (Ἰ,εἰεη). 

Μαϊοΐοη, δματδηε. Ψαϊεΐίοη, ]. . Ῥ., 5ἰχ δγίϊοϊεβ. οὐ ἴδ οοηΐοδηίβ δηὰ 

ἵνεῖη. ὠ»ιῤ. 

νεβίρῃδι 

ΖΑ ΤΊ. δ 

ΖΦΗ͂Ο. . 

ΖΦΦΥ͂. 
ΖΑΊΨΩ. 

βίγυοσίζυγα οὗ Ἀί., ἴῃ ἰῆς δέμαέξη, ρου Π|5ῃ6 ἃ ἢ οου- 
ποχίοη ἢ τ86 Ζζεο). Τί εολγ»ὶ ([ εἰ 6), ν. (1870), 
ραγίβ 2, 3-4; νὶ, (1880), ραγίβ 2-, 4; νἱϊ. (188:), 
ραγίβ 1, 2. 

Λε πδυβεη, ]., 2 ὲς Οονηῤοερίζέον ἐς Πεχαίεολς τρια 
εν ἀἰσίογιδολοη Βεδεν ὅἐ5 44 7. 5, 1880. 
Α τεργίηξ οὗ (δε ἱπρογίδης ατγίῖο165 οὐ ἴπ6 οοπι- 

ροϑίτοη οὗ πε Ηεχαίευςῇ, ρυθ] 5ηεα Όγ ἴῃς αυΐποτ 
ἴο {δε 7αλ»γ8. 4» εμέξοδα Τλεοϊορίε, 1876, Ρ. 392 ΕΥ., 
Ρ. 521}8Ἐ,., 1877, Ρ. 407}ἔϑ!ιι. ; δπὰ οὗὉὨ πε πιαέΐζεγ οοη- 
ἰγθυϊοα ΌΥ πῖπὶ ἴο (δα 41 εαἰίοη οὗ Β΄ ες 5 5 77:- 
᾿οήέμνιρ ἐπ ὅς 447. (1878), οἡ ἴῃς οοπιροβί(ίοη οὗ 
]υἀ. 54πι. δΔηὰ Κίηρ5. 

νεβίρμδὶ, ΑἹ., 2ες ϑοιγοός ἄμ Ῥεηέαίσεφιμ, Εἰυάς ἂς 

ογίαυς οἱ α᾽ ἰδίοῖγθ. ἱ. (1888) 1,6 ργοδ] πὶ ᾿ἰττέγαϊγε ; 
':. (1892) [,6 ργοδὸπια Πἰβίογίασς. 

ἘΕχίγεπιεῖν ννῸ]]-πυγΣιιοη, ἴ86 δυΐϊπος οἴϊδη γβίηρν 
ἴο ταδὶ οἰοαυεηςθ. οϊ. 1. οοηΐδίηϑ δὴ Ὠιϑίογιοδὶ 
δοοουηΐ οὗ ἰῃς τίβε δῃά ρῥγορίεϑϑ οἵ (πε ογίζϊοδὶ 
ϑίυαγ οὗ 6 Ἡεχαδίουςἢ ; νοΐ. ἱϊ. ἃ σοπιρεαγαίϊνα 
δίυάγ, ΠἰογαγῪ δηα ἢἰβίοσγίοαδὶ, οὗ (π6 ἀοουπιοηῖβ οὗ 
νυ πο της Ηδχδίθυς 15 οοπηροβοά, 

. Ζεϊολγὴ ἐν αἵ Αἰ οεέανπερ οἦό Ἡ ἐσϑενιδοδα, οὰ. 
Όγ Β. δίδαε. 

. Ζεϊξολνγ ἀενγ οιίδολοη δογρονρδπαέξοεδεη Οεϑεὶ 
δολαε. 

. ΖεἸολνὴ ας Θεμέσολοηι Ῥαϊᾶςέίνπα- εγεῖηις. 
. Ζεϊοδηέ Μἶγ Κιγολ]έεδο Ἡέδεσηδολα. μριαὶ Αἰγοδο 

ἠεδες δ οδόνι. 
ΜΤ.-Ξ- Μαςϑςοσγείις ἴοχί. 
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6 --ἰῃε Οατεεῖς Νεγϑίοη οἵ {πε ΟΤ. (πὸ ΧΧὺ; Ξ,:Ξ Γιοῖαπ᾿8 τεοοηϑίοη οὗ 
ἴῃς ΧΧ; ει:Οηκεῖοβ ; ὥξειῃε ϑγείας Νεγβίοη (Ῥεβῃιο); ΖΞ 
Ταγρυα; ΒΒ Ξ-ι νΝυϊραίς, 

ΑΝ. Ξε Αυϊμοεϊζεά Μεγβίου ; ΕΝ. ΞΞ ον βεὰ Νοεγβίοη. 

Ὁ ΞξΞ (᾿ὸ ᾿ουϊεγοηοπιβὲ; Ὠ95ΞΞ Ὠδυξαγοηοπλςο βαοοϊοηβ οὗ ]οβῆιιδ, οὐ βοπια- 

{{π|68 (48 Ὁ. ᾿Ιχχν! ἢ.) βεοοπάδγυ ρδϑιὶβ οὗ Ὠδυξζεγοηοτν ; “δῖ. " 
δἰἰδομϑά ἴο οἰἰδίίοηϑ ἔγοπι [υἀ, οὐ Κίηρπ, Ἰηάϊοδίοϑ ἰδὲ [Π6 ραβϑαροϑ 
τοίεγγοά ἴο δὲ ἴπΠ6 ννογξ οὗ ἰς Πευϊεγοηοσνίο σοπιριΐεγβ οἵ ἴπε Ὀοοῖ5 
ἴῃ αυεϑίίου (8εε Ρ. χοὶ ζ.). 

Το ε'ρηβ Ε, Η, δπά Ρ--ἀδσηοϊμπρ (δ οἰμεῦ Ῥοηίδίευς μα] βουγοα5---ῶγα 

ἽἜχρίαἰπδά ἰη {πε [πἰγοάυςζίοη, Ρ. 11] ἢ, 
ΒΙΌΪοαΙ ραϑϑαροβ δὰ αὐυοϊεὰ δοοογάϊηρ ἴο ἴδς ΗἩδῦτγεν επυπιογδίίοη οὗ 

οπδρίοεβ δηὰ νδϑῦβαβ: τῃογε (Π15 αἰ γβ ἴῃ (6 ἘΠΡΊ58 (845 ἰῃ 1. 12. 
23. 29), πε τεΐεγοπος ἴο ἴῃς ἰδίίοσγ 8459 Ὀδδη (.53ι.48}ν) ἀρρεπάςά ἴῃ ἃ 
Ῥδγδη 655; 858 Ὠϊ. 2315 08); ) 889 (2091); 1 ΟἿ. 656 (50); ἴοεἱ] 4 (3). 

Τῆς 5'ρη Τ, [οἱ] νην 8 5εγ65 οὗ γείδγεηςοϑ, Ἰηϊοαίοβ ἔπαΐῖ 41} ἐχαπιρὶεβ οἵ 
(ἢ6 ννογά οὐ ἔογηι ἰη χυφϑέϊοη, οοουγείηρ ἰη ἴπΠῸ ΟἿ, αν Όδοη αἰοίοα, 



ΙΝΤΚΟΌΌΟσΤΙΟΝ 

δι, 7 ηιἰγοσμοίογν. Ομζἰέηο οὁ77 Οογζθης. 

ΠΕΤΕΚΟΝΟΜΥ, ἴδ ηΔπ|6 οὗ ἴδε ΒΓ Ῥοοῖ οὗ 6 Ῥεηϊζαίεδιοῇ, 

ἰ5 ἀεογίνοα ἔγοπι τὸ Δευτερονόμιον τοῦτο, (6 (πηρταπιηδίῖο 1) 

ΠΧΧ. τεπάογίηρ οἵ ΟΡ ΠΥ ΡΙΠ ΠΟΘ ἴῃ 1718,} ΑἸΠΟυρΡΉ, μον- 
δνοῦ, ὈῬαβθά Ὡροῦ ἃ ρζδπιπιδίοδὶ δγγογ, ἴπ6 πᾶπὶα 15 ποῖ δη 

ἱπδρργορτγίδϊα οπα; ἔογ ᾿ευϊζαγοηοην (56 ε 2869 [ΑΝΚ΄. 291])} ἀοαϑ5 

δηροαν ἴπ6 ἰδγπὶ5 οὗ ἃ βεοοηά ἰερ ϑαίνα ““οονοηδηΐ,᾽ δηά 

ἱηοϊδ5 (ΌΥ {π6 σι ἄς οὗ πιυοῇ ἔγαϑἢ πιδῖίεγ) ἃ τερει το οὗ ἃ 

Ιαῦρ ραγί οὗ ἴῃς ἰαννβ οοηϊδιηδά ἴῃ μὲ 15 βοπιθίπΊθ6ς5 οδίϊδά 

τΠ6 ““ΕἸγοῖ 1ρτϑίδίοη ᾿" οὗ Ἐχοάι5.7 Τἢα ρογιοά οονογαα Ὀγ 

1 15 ἴῃ 1458 πηοηίῃ οὗ ἴπ6 νναπάδγιηρϑ οὗ ἴῆ6 ϑγδαϑίϊας (οἵ, 1 
448). Τα Ῥοοϊΐκ σοῃϑβ|5ῖ5 σμΙιΘΗΥ οὗ ἴῆγεε ἀϊδοοιγβαβ, ρυγροσγίϊηρ, 

ἴο ἢᾶνα Ὀδοη ἀδἰϊνογοα Ὁν Μοβθϑ ἴῃ [6 ““ ϑίερραοϑ᾽ (341) οὗ 

Μοδθ, βειεηρ'᾽ ἔογσίῃ ἴπε αννϑ νῃϊο {[Π6 ᾿5γαθ 65 ἀγα ἴο ΟΌΘΥ, 

δῃά ἴπδ ϑριτ ἴῃ νῃοἢ παν ἀγα ἴο οὔδΥ ἴπαπὶ, ἤθη [ΠΟΥ δγα 

βεί[εἀ 1ῃ ἴπ6 ἰΔηά οὗ ργοπηῖθθ. Μογα ραγίϊου αυῖγ {[Π6 σοηίεηῖς 

οὗ τπ6 Βοοῖς πιδὺ Ὀ6 ἐχῃϊιο ἃ 45 ἔο ον" :---- 

11“ ΤἸηιγοαυοίίοη, βρεοϊξγίηρ ἴΠ6 ρίας δηά {ΐηλα δὲ ψνῃ]οἢ ἐδ ἐο!] ον ην 
ἀϊβοουγβεβ ᾿νεγε ἀεἰνετγεά, 

16-40 Μοβεϑ' γε, οἵ ἰηἰγοάυςσίογγυ, ἀΐδοουτγδα, οσοπηρεϑίηρ (α) ἃ Ηἰβίογίοδι 
γεϊγοβρεοῖ, γανϊεννίηρ ἴΠ6 ῥυηοὶραὶ ἱηοϊεηΐ8 οὗ (6 [5γδϑ 6 8᾽ ̓ούΓΠΟΥ ἔγοπὶ 
Ηοτοῦ, δηά Ἵχεωρ! γίηρ ἰἢ6 ργονϊάεδηςε τνϑϊοἢ πδά Ὀγουρδὶ μοπὶ (ὨγουΡ ἢ 
(6 ἀεδογὶ, δηά ραϑβὲ ἰδ ἰεγγίίογυ οὗ βδηνίουβ οὔ ποβϑίῖ!α πεῖρηθουγα ἴο [Π6 

“ΎἼΒε Ηεςῦ. ννογάάβ σὴ οὐΪνυ πιεδῃ “ὁ γερεί(οη (.6. σΟρΡΥ) οὗ {π|5 
ἰανν," ποῖ ““{π|5 ταρεϊποη οὗὨ [Πε ἰανν (νι ἢ νουϊά τεαυϊγα π|Π ἔογ πέδη, 
Ὀεϑ4ο5 Ῥεοΐηρ ἱποοηβιβϑίθδης ἢ (ἢ6 πιεδηϊηρ οὗ π) 9). ὙὍὙΠε 8δῆια τΪ5- 
τοπάεγιηρ οὗ π)| Ὁ τεουγβ οβ. οὗ ΓΧΧ. (ΞΗΘςΌ. 8533. ΒΥ (δε ον {Π6 
Ῥοοῖς ἰ5 οδ]]16«ἃ, ἔγοτι 115 ορεηΐϊηρ τνογάβ, Ὁ" Ἴ21π πον, οτ, τόσο Ὀτὶεν, Ὁ" 15 

(Φεδᾶνγτη). 
ὙΈἘχ. 2035-223.. 866 υ. "|; Ὗ), Ε. δι, Ο770.3 ρΡρ. 418, 340 Ε- 

Α 
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Ὀογάον οὗ με Ῥγοπιιϑεά 1,3πὰ (τὅ- 233); δηὰ (δ) ἰπ6 ργδοίϊοδὶ οοποϊυβίοη οὗ 
{πὸ ργεςςαϊηρ γεϊγοβρεςξ, υἦσ. δῇ ἀρρεδὶ ἴο ἴῃς παδίΐοη, γοπιϊπάϊηρ ᾿ οὗὨ [15 
ΟὈ] κδἰοπϑ ἴο 115 Βεηείδοίογ, δηά υγρίηρ [ἃ ἠοῖ ἴο ἔογτρεῖ {πε σγαδί ἰγυἢ8 
οὗ (π6 βρί γι] δηα 8οῖς σοσπμεδά οὗ [εβονδῆ, ἱπιργεβϑδοά ὑροη ἰΐ δἱ 

Ἡοτεῦ (41:9). 
441-43 Αςοουηΐ οὗ (δε ἀρροϊηίπιεηξ ὈΥῪ Μοβεβ οὗ ἴῆγεε ΟἸ[165 οὗ τεΐαρα ἴῃ 

(ἢς ἰγαη9- ογάδηϊς ἰδγγΐογυ. 
444 9 ϑυρεγβογρέοη ἴο Μοββϑβ' σεωοορμα ἀἰδοοῦυγβε, οοηίαϊηίης ἰπς Εχροϑι- 

ἰἴοη οὗ πὸ [(κφ'ν (ς. 5-26. 28). 
σ. ς--26. 28 Το Ἐχροπιίίοη οὗ ἐπα [ἀνν, ἰΠ6 σεηΐγαὶ δηαὶ ογίηςῖραὶ ραγί 

οὗ [ἢς Ὀοοΐς, [Δ1Πὴρ πδίαγα!ν ἱπίο ἔννο ρατγίβ : (6) Ὁ. 5-11,) σοηδϑίϊηρ οὗ ἃ 
Βοτγίδίογυ ἱηϊγοαυοσίίου, ἀσνοϊορίηρ ἴμ6 ἢγβϑι οοπιεηδηἀπιοηΐς οὗ (ῃς Πδοᾶ- 
ἰοσυς, δηά ἱπουϊοαίπρ ἴδς ρεηόγαὶ ἰὨδοοσγδίς ὑγηοὶρῖεβ ὉῪ Ὡς [5γδοῖ, 
88 ἃ πδίίοῃ, 15 ἰο 6 ρονεγηβά ; (δ) ο. 12-26. 28, σοπιρτ βίη ἴπ6 οοάς οὗ 
δῤεοία ἰἴατβ, ΝΜ Ὠϊοἢ ἰξ 18 (ες οὈ]εοί οὗ ἴπε Ἰερ ϑἰδίοσ ἴο “" Ἄἐχρουπά " (1), 
δηά δησοουγαρα ἰβϑγϑοὶ ἴο οὔοΥ. 

σ. 28, ςοππεοοίοα οἰοβεῖν τυ 2619, δηὰ ἀδοϊατίηρ ἱπιρτγοββϑίνε Υ (ἢ 6 Ὁ1659- 
ἴηρ5 δῃά συυγβϑεβ ὙΠ ΟὮ [5γδοὶ πᾶν αχροοῖ ἴο [οἱΐονν, ἀοοογάϊηρ 45 ἰἴ οὔβεγνεβ, 
οὐ περί εςῖβ, ἴδε Ὀευϊεγοηοπικὶς ἰανν, ἔογτῃηβ (6 ρεγογδίίοη οὗ [86 Ἵεηίΐγαδὶ 
ἀΐβοουζδα (ς. 5--26). 

Ο. 27 [ηπϑἰγυοίίοηβ (Ἰπἰεγγυρίηρ, {πὸ ἀἴδβοουγοε οὗ Μοβεϑβ, δπὰ πδγγαίεάα 
ἴῃ ἴπ6 2γὰ ρεγβοῃ) γεϊδίϊνε ἴο ἃ βυτηθο  οΔ] δοςερίδηςς ὈΥ ἔπε ἡδίίοη οὗ {πα 
Πουϊεγοηοπις Οοάοσ, αἴον [15 εηΐγαποο ἰηίο Οδηδδηῃ. 

201] (3.--,οὐ Μοβεϑ'᾽ ζἀέγα ἀΐβοουζϑε, οὔἢε παίυγε οδ βυρρ[οπιοηΐ, ᾿π8|5{1πρ᾿ 
δἰἴγεϑῃ ὕροη {πὸ διπαδπιοηίδὶ ἀυἱγ οὗ ἰἸογδ!ν ἴο 7Θῃονδῇ, δηά ἐπιδγδοίηρ (1) 
8 δρρεδ] ἴο [53γδεῖ ἰο δοοερί [88 ἴογιβ οὗ (ἢ ΠὨεουϊεγοποπιῖο οονοηδηΐ, ἢ 
ἃ τεπεννοά ντηΐϊηρ οὗ (ες αϊδεϑίγοιϑ σοηβθαυθηςδϑ οὗ ἃ ἰαρβα ἱπίο ἰοἸδίγυ 
(291-53 63)); (2) 4 ργοπιίϑβε οὗ γεϑίογδίίοη, ενεὴ δίῖεσ ἴῃς δρδαηδοηπιεηί 
τὨτοδϊδηδα ἴῃ ο. 28, ργονϊ δα ἰδε πδίίοη ἰδ βἰποογοῖυ ταρθηῖβ (4011) ; 
(3) {πε ὁμοῖος ῃον 8εῖ Ὀεΐογε [5γδεὶ (2011 0) 

41}: 8 Μοβδϑ' ἰδαϑὶ '᾿νογάβ οὗ δησουγαροιηδηΐ ἴο (Π6 ῥδορῖςα δηά Ϊοβδυδ. 
4115 Μοβδϑβ' ἀδἰνογυ οὗ ἴδε Πειυίογοποηιὶο ἰατν ἴο ἰδς [ον ἰς4] ρῥγίοβίϑ, 

νυ ἢ Ἰηϑἰγυςοη5 ἔον ἰ ἰο Ὀς γεδά ρυῦ] ον ὄνεγυ βανεῦ γοδγβ. 
4112.1δ. 32 (ὐοχητ!ϑϑίοη οὗ [οβῆυδα Ὁγ Ϊεβονδῆ. 
4116.33. 3ὲ.8ὺ..,.21-48. 44 ΤῊς ϑοηρ οὗ Μοβεβ, ἢ δοσοπιρδηγίηρ ποίίοα8. 
425 5 Μοβοϑβ'᾽ ἢηδὶ] σοπιτηεηάδίϊοη οὗ ἰῃς ΠὨειυϊεγοποη)ὶς ἰανν ἴο 15τγδοὶ. 
4238.--,413 (οηοϊυβίοη οὗ (86εὲ ΏοΙΪα Ὀοοῖς, οοηϊδίηίηρ ἰῃς ΒΒ εβϑίηρ οὗ 

Μοϑβα68 (ς. 32), πὰ πδγγδίϊηρ' (ἢ οἰγουπιδίδηςαϑ οὗἉ Π15 ἀεδίῃ. 

ΤΠ ἠορτοίαξίοη οἵ Ὠϊ., ργορουῖν 50 οδἱϊεά, 15 π5 ἱποϊπαδα 

ἴῃ Ο. 12--26, ἴο ῬΝὨΙΟΝ ο. 5-11 ἔογπι δὴ ἱπίγοάιποίζοη, δηά ο. 28 

8. οοποϊυδίοη. Ἐνδθη δαεῖο, ποννενοσ, ποῖ 1655 ἴπδηὴ ἱπ δνογΥ 

οἴμον ραγί οὗ ἢϊ5 ἀϊβοουγβθβ, [6 δυίῃοτ᾽β δἷπὶ 15 511} Ἐβϑθητα!ν 

2αγοηοέῖσ; ὯῈ6 ἄοεβ ηοΐ πιδγεῖν οοϊ]δοῖ, οὐ τερεδῖ, 8. 56 γι 65 οὗ 

Ιανν5 ; δα ““Ἔχρουηάς " {π6ηὶ (15), 2.6. 6 ἀδνεῖορα ἴπ6πὶ ἢ 

τοίδγθηοα ἴο {μ6 πιογδὶ ρυγροβδθβ Βοἢ {πδῪ δυῦβογνθ, δηά 

[86 πιοίΐναβΒ ΌὉΥ ψΏϊΟΠ ἴΠ6 στρα σῃμοιϊά ἔδεϊ ργοπιρίθα ἴο 
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ΟΌΘΥ ἴδεπι. [πη Ὀΐ. [5618 {π6 ἐχργεβδβίοῃ ζάξς ἀφοῦ ἔγεαι θη 
οσουζϑ, ἀδηοίηρ εἰ παῦ (Π6 Οοάς οὗ ἰαννβ, οὗ νηοῦ 11 15. 1ῃ6 

“ἐβχροβιίίου" (1ὅ, ἢ [πὰ ποῖθ), οὐ (πιογα ι.511411γ}} ἴῃ 6 ἜΧροϑι- 
τίοη ἰΐβει (1 48 (οἵ. ν.5) 1718.19. 278. 8.36 28,58. 6] 2038 (29) 

419.11. 12. 24. ,,),46. οἵἁ, ΖΔ δοοῖ οὗ ἐδθ ἐατῦ 2030 (21) χοῦ 4126. ςὸ 

]ο05. 13. Τδδῖ (15 Ἔχργοϑϑίοη γαίογϑ ἴο Ὠϊ., δηὰ ποῖ ἴἰο (ῃ6 

δπίϊτε Ῥεπξ., ἀρρϑᾶΐῦβ (1) ἔγοτη ἴδε ψογαϊηρ᾽ οὗ τὸ 48.339, ψῃ οι. 

Ῥοϊηῖβ ἴο ἃ ἷανν οἡ {πε ροϊηΐ οὗ ὈῬείηρ᾽ βεῖ ἔογι ; (2) ἔγοπι [ἢ 6 

ὈΆΓΔ116] Ἔχργαϑϑίοηβ 2λὲς σοηηπαμριοηΐ, ἐλόδο οίαΐμέος, ἐλέδ6 ἡ 

2 μἄρνπορές, Μ ὨΙΟὮ τα οἔξεη βροΐζκθη οὗ 85 ἱποιϊοδαϊεα 20-424) (713 

[5εε ν.11] 1ςὅ τοῦ 2616 3011). 

ὃ Ζ. ρίαξέοη οὗ" εμέογοπονι» ἐο δὲ 2γεοφάζηρ Βοοῖς ο7 ἐδέ 
οπίαΐσιολ. 

Ιῃ ογάδθσγ ἴο ραΐη ἃ τὶρῷξ δϑιπιαΐα οὗ Ὠουϊζογοποπιυ, ἰΐ 15 

ΠΟΟΘΘΒΑΓΥ ἴο σοπΊραῖα 1 σάτα ΠΥ ἢ τΠ6 Ῥοοΐκ5 οὗ σδηδϑὶβ ἴο 

ΝΟΠΊΌΘΓβ, ἀροὴ νὨϊο, ἴῃ [15 ἸορΊβϑἰδίινα δηα ἢϊδίουοδὶ ραγίβ 
Αἷμα, 1 15 Ιαγρεῖγ Ὀαβεά. [πη σοπάποίηρ (ἢ]5 σοτηραγίβοῃ, 1ἴ 

ταυξὲ θ6 Ῥογπα ἴῃ τηϊπα {πὶ ἰπ656 Ὀοοΐκβ ἀγα ποῖ ῃοπιορϑηθοιιβ, 
Ὀυΐ δἵὰὲ σοπιροβεά οὗ αἰϊβίϊηος ἀοοιπιοηΐῖθ, οδοῦ τπᾶγκοα Ὁγ 

ἀεῆηϊία Πἰογάγυ δηά οἵπος ἔδαΐυγες, ρθοι]1γ ἴο 1561. ΟΥ̓ (Π6568 

ἀοοσυπ)οηΐβ, οὴα Ὀδαῖβ ἃ 2γοῤλοίίσα ομαγδοῖογ, δηά, βϑῃονίηρ, 

1561 πηᾶῦῖκϑ οὗ Ὀδίηρ' ᾿π τὰγη σοπιροβαά οὗ ἔννο βδοιγζοθβ, ἢ Οἠδ 

οὗ νῃίοῖ {Π6 παπιὶὸ γολουσλ 15 ῥτοξογγεά, 116 ἴΠ6 οἴπον ι.565 

ραπογα ν Εἰολζρι, ι5 σοπηπΊΟΩΪΥ ἀδηοίοα ὈΥ ἴῃς συπροὶ [Ε ; 16 

οἴμπετ Ὀδδαῖβθ ἃ 2γιοοίζν οἰαγδαοΐοσ, δηά πιᾶὺ 6 ταίεγγεα ἴο 

ΘΟσΟΓαΙηΡΊΥ ὈΥ {Πα ἰετῖογ Ῥ.Ὲ Ἑδοῇ οὗ ἴδεθα ἀοοσυπιεηῖβ οοη- 

βἰβίβ ἴῃ ραγί οὗ ἴαννβ, νοῦ [411] ἰηΐο ἴῆγεα ργοιρδ οὔ Οάδο, 

αἰ δγιηρ σοηδιἀογοϊν ἔγοηι οδοῦ οἴπογ 1π ομαγδοΐοσ δηα βοορα. 

ΤΗς “γε: οἵ ἴμεβθε Οοάδβ 15 {παΐ σοηίαϊποά ἴῃ ΤΕ, νῖΖ. ἔχ. 

20--23, Οοπηρτγιβίηρ' ἴπΠ6 Πεσαίοριε (Εχ. 201-11), δηά {Π6 ἰᾶννβ ἴῃ 

Εχ. 20523.- 2438. ΟΠΙΠΊΟΣΪ ἰκηονν) 85 [ἴἢ6 ““Βοοῖς οὗ {6 

ζονεηδης" (5ε6 Εχ. 247)---σοηϑιϑ ηρ ΟΠΙΘΗ͂ν οὗ οζυϊὶ δηδοῖ- 

πιεηΐβ, ἀδϑίρηθά ἔου {πΠ6 56 οὗ ἃ δοπιηιη!ν ἰἰνίηρ ἀπ άεν 

ΘΙ ΠΊρῖ6 σοπάϊτ!οης οὗ βοοϊθῖν, Ὀὰπὲ ΡδγΕΪΥ αἷθο οὗ γιαϊπιθηΐαγυ 

ἢ 866 οόγα ἔμ] {πὰ τπυτῖεγ᾽ 5 7πἼγοαμεξίον ἰο ἐδ Ζτογαΐμγε 977 ἐλς Οἱα 
Ζεςίανιεηξ (οἰ ἃ δἰζογνναγαβ δ5 2.0. 7.), Ῥρ. 6-8, 11-12, τορ Νἷ,, 118 ΕΣ 
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τα! βίου τερυἹαϊΐοης (20 22.296 2217. 19 (18. 30), 38.80 (59.381) 2.210-19) το 

νὨΙΟὮ ταδὶ Ὀςὲ δάάδά {πὰ τορι οη οὗ δὴν οὗ ἴπε ἰδίΐϊοσ 

εηδοίπγχοηϊς ἴῃ Εχ. 4410: δῃά {ῃ6 Κιηάγεά τερυ]δίοηβ (οη ἴΠῸ 

Ερϑαϑβί οἵ []η]|εανοηθα (δῖα, δηά {πε Πεαϊοδίοη οὗ ἴπμε ΕἸτγϑοῖ- 

Ὀογη) ἴῃ ἔχ. 132510. ΠΕ σεεομαῖ Οοάδ σοῃϑίϑίβ οὗ ἴπ6 ἰαν5 

οοηΐαϊηδα ἴῃ. Ρ, δηά τγοϊαϊϊ πρὶ ἴῃ ραγίισιυΐατ ἴο {Π6 5δογιδοῖδὶ 

βυϑΐίδηι, δηά οἴδποσγ οεγαπιοηϊδὶ ἰπϑιὰοη5 οὗ ἴῃς Ηδῦτονϑ ; 

{Ππ656 ΟσσΌΡΥ ἴπε ρτοδίογ ραγί οἵ ἔχ. 25-321. 235-40. [,ὲν. 1--Ἰό. 27. 

Νυ. 11-τοῦβ. 15. 18-10. 2510--,6, πον ἔγοαυθηῖίν ἰαγπηαθά, ἔγοπι 

[Π6 ργεἀοπιπδηΐ ομαγδοίασ οὗ 1:5 Ἴσοπίθηϊα, [ἴΠ6 ““ Ῥγίαβίβ᾽ 

Οοάδ." ΤᾷῇἊε Ζλύγ (οάθβ, αἷϑδο πον ἱποογρογαίβδα ἴῃ Ῥ, Ρυΐ 

οὔσα αἀιδίϊηοίς ἔγοπι 1, δηα τηδγκοα ΌΥ ΠΊΔΠΥ 5ρεοίδὶ ἔδαΐζιγαβ οὗ 

[15 οννῃ, 15 [6 Ρ,ΟῸΡ οὗ ἰανν5---ῬΑΓΕΪΥ πλογαὶ (ο. 18. 19 (14τρ]ν). 

20), ΡΔΙΕΥ οογαπιοη α]---οοηϊδϊηδαά ἴῃ [μον. 17--26, οἴζαῃ οδ᾽ δὰ 
ὉΥ πιοάθδγηῃ βοποΐαγϑς (ἔγοπι [6 ργ ποῖ ρ]6 νΒ:οἢ 10 βίγινοβ πηδίη νυ 

37 ἴο δηΐοτοα) ἴπὸ “μὰν οὗ ΗΟ] 655, 

ὉΥ ἴῃ6 5υπῖροῖὶ Η. ἢ 

δηά ἀεηοίοα ἔογ Ὀτγανῖῖυ 

7 Ψ1] 6 σοηνοηϊδηΐ ἴο οοηϑιάογ ἢγδὶ ἴπ6 ἸαρΊϑἰ δεῖνα ραγίς 

οὗ 1. Τῇε [ο]]οννηρ σγηορϑ15 Μη] δῆονν ἱπηπιθα! ἴον νῃ ἢ 

οὗ πε ἴανν5 ἰη ιϊ. γοϊαίε ἴο βυυδ]θοῖς ποῖ ἀδαϊς ἢ ἴῃ [Π6 οἵας 

Οοάες, δπά νῆϊοῦ ἀγὰ ρδγδ]]οΐ ἴο ργον ϑίοηβ ποσὰ οοπίδιηδά. 

ΘΥΝΟΡΘΙΘ ΟΕ ΓΑΝΘ ΙΝ ὈΕΤΕΚΟΝΟΜΝΥ. 

1Ε. ὈΕυΤΕΚΟΝΟΜΥ. 

Εχ. 205 56:18 (1) Τς Ὠεοδίορυς 
203" 121:-3 (ρίαςε οὗ 58δογίῆςθ) 
οἵ, 2205. 415. Ὁ 1239:-3. (ηοἱ ἴο ἱπιϊαίε Οδηδβϑηϊίς 

τἰϊ65) 
οἴ, 2292) . 13 (ςα565 οὔ εάυοςσίίοη ἴο 

ἸΔοἱαίγυ) 
141-23 (ἀϊϑθριυτγεπιδηίΐ ἰῃ τηουτηϊηρ) 
145. (οΙαδη δηά υποΐδδη δηϊπηδ 5) 

2239 (61) 14315 ((ροά ᾿ππηργορετὶν [116 6) 
2490 ,χ455Ὁ 145310 (κι ἃ ἴῃ πιοίπεγ᾽ 5 πλ}1Κ) 

145: (165) 

θεν 1511} (γεᾶγ οὗ Ἐεΐθδβο) 

"2.0. 7. ΡῬΡ. 43--55, 141-144. 

Ρᾷ(νΝνοιῦυριναο Η). 

μεν. 17.1.9» 
Νυ. 4452 

Ι,αν. 1938» 
115. 205 

ν 1ηδιι 

" 2) Ὁ Νυ. 

1821-8:» 

" 26. 5 
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ΤΕ. 

Εχ. ιν 
2239 (50) 1.412. ,.19 

14-}7 [] 

22-.4 

2219 (20) 20} 248,41} 

2217(18) (Ξογοθγοθ5 
. ἃδἰογο) 

2 Ι 12- 145 

22 

2 ἀ"ὲ 

ΠΕΟΤΕΚΟΝΟΜΥ. 

15.3.18 (Ηεῦγεν 5δ'ανεβ) 
1 513-25 (ἢ ΓΒΕ ρ58 οὗ οχ ἀπά βῇεορ: 

οὗ, 125: 17.18.33) 

161:17 (πὲ ἴἤγες δπησδὶ ΡΠ ρτὶπι- 
8:65) 

1618 (αρροϊπίπιεηί οὗ ἠυ ἀρ. 65) 
1613-20 (γυϑ Ἰυάραχοηῦ) 
1651.:33 (Αϑῃέγβϑῃϑβ δηὰ “" ρ]δτϑ᾿ 

Ρτοπὶ ι6α) 
171 (βδογίῆςεβϑ ἴο δε τυϊδουΐ 

Ὀ]Επ 8} ς- οὗ, 1552) 
1777 (οσϑῆὶρ οὗ “ οἴπεν ροάς," 

ογ΄ οὗ {πε Πποβὲ οὗ βεανεη) 
1ηδ}8 (ξαρτγεπια ἰγθαηδ]) 
1713 ([ὰν7ν οὗ {μ6 Κίηρ) 
181:-8 (ρη5 δηά γενεηυα8 οὗ (π6 

ἔγῖδε οὗ 1κ6νὶ) 
189: (νν οὗ (6 ργορβεῖ) 
1815 (Μοϊεοξϊ- ννογβηΐρ : οὗ, 1233) 
1800.) (ΑἸ εγθηὶ κί ηἐ5 οὗὨ αἀϊνίηα- 

(ἰοῃ δῃά τιϑρὶο) 
το Σ᾽ (δυσὶ ἔογ πιαπϑίαγογ: 

τηυγα τ) 
1916 (πε Ιαηάπιδτϊτ) 
το δ (Ἰὰνν οὗἩὨ τυῖϊίη 655) 
ς. 20 (πι"ΠἘΑΥῪ βογνίος δηὰ νναῦ: 

οὗ, 245) 
211: (εχρίδίΐοη οὔ δὴ υπίἰγαοεά 

ταυγαοτ) 
21.016 (ἐγεαϊ πηοηΐ οὗἁὨ ἔξιηαϊε σδρ- 

{ϊν65) 

2115:17 (ρεϊπιορ δηϊζατο) 
21᾽8:31 (μῃυ1ι] 80η) 
2155.: (ρον οἵ πιαϊεΐδοξοτ) 
221" (Αἰ πι415 βἰγαγίηρ οἵ (Δ]1|εῇ: 

ἰοβὲ ργορογιυ) 
225 (Ξεχεβϑ ποὶ ἰο ἱπίεγομδηρο 

Βαγιηθη[5) 
2257 (Ὀἰγά 5 πεϑί) 
228 (Ὀα τ] 6 πλθη) 
2251: (ἀραϊηϑὲ ποη-παίυγαὶ πιῖχ- 

ἴω Γ65) 
2213 ([ὰνν οὗἉ ““ (458ε18 ") 

Ρ(Νοιύῦρινο Η). 

μεν. )ς39-6» 
Να. 1817. (οὗ, Εχ. 

1415 1,6ν. 2735 
Να. 4.13 817) 

ἴκν. 23" Νυ. 28- 
20" 

" 191 

" 26] 

22}7-3 

ν. 753 Να. 
Ὶ 81 «7, 8-20» 

"Ἥ 1851] γο3-ὅ 

Νυ. 455.38ϑ»ἔ [κον. 
247. 31 

ἴμεν. 1τοἱδὺ 

οὗ, ἴον, 209 

[,ον. 19} 

Νιυ. 1557: 



1Ε. 

Ἐχ, 20}4 
225 (6γ. 

22 (ἢ 

2225 (26). 
2119 

2229-39 (Σ-2) 229 

1714 

οἴ, 2238 (392) 2.13 
4425 

2.9: 

ἹΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ὨΕΟΤΕΚΟΝΟΜΥ. 

22.5.5 (ςδηάον δρϑϊηϑὲ ἃ πεννἷγ- 
πιδττῖοά πιδι θη) 

2275. (αἀυ]εοετγ) 
2235:. (βΔαυςίοη) 
241(2233) (1ποοϑὲ ἢ βίθρηιοίμο) 
243.96-85 (ςοπ του οὐ δά ίδηςς 

ἰηΐο ἴῃς {πεοογαῖῖς οοπι- 
τιυη 1) 

241018 051) (οἸοδη! 655 ἰῇ πε 

Δ Π1ρ) 
2415 06}. (Ὠυπηδηϊ Ἕν ἰο δϑβοδρεά 

8’δν6) 
248 (7). (αρδ΄ἰηβὲ γε! ρίουϑ ργοϑβίὶ- 

τυϊο) 

23 (ϑη- (αδιγγ) 
245. (11-28 (γονν5) 
24.500). (γεραγά ἔογ πεῖ ρῇβοιιγ' 5 

ΟΓΟΡ5) 
241“ (ἀϊνοτοο) 

24“ 151 (ρ]εάρ:ε5) 
247 (πιδη-5.68]1}} 

245: (Ἰεργοβγ) 
2415. (να ρ 65 οὗ μιγεά βεογνδηΐ μοὶ 

ἴο ὃς ἀείαϊηςα) 
2416 ([Π6 ἔδπ ν οὗ 8 ογίπιιμδὶ ηοὶ 

ἴο βυῆεν τι Πὶπι) 
2417. (}υβιίςα ἰονναγάβ βίγαδηρογ, 

νι άονν, δηα ογρἤῆδη) 

2415: (ρ]εδηίπρ5) 
251 (πιοάδεγαίίοη ἴῃ ἰπῇϊοϊίοη οὗ 

με Ὀαβιηδα0) 
254 (Πγοϑῃίηρ οχ ποῖ ἰο 6 

τυ ΖΖ᾿ οα) 
2 5510 (Πανἱγαίθ- πιαγγίαρ 6) 
251-12 (ῃγοάοϑίγν ἴῃ ννοπιεη) 
2512.16 (7γυϑὲ τνεῖ ἢ 15) 
2511:19 (Απιδ] εἷς ἢ) 
261-11 (μα ηκορίνίηρ αἱ (ῃς οὔει- 

ἱηρ᾽ οἵ ἢγϑι τ 115) 
)6᾽2:1ὅ Παηκβϑρίνιηρ, δἱ ἰῃς ρᾶν- 

τηοηΐ οἔπα γί ςηηῖαὶ] {{|Π6) 
ς, 28 (ρεγογδίΐοῃ, ῥγεβϑθηϊηρ' 

τηοῖϊνοϑ ἕογ ἴῃς οοβεγνδηςο 
οὗ ἴἰῆες (οάς) 

Ῥ (ινουῦθινο Η). 

μον. 18 χοϊῦ 

" 188 201} 

Νυ. 51." 

ἴον. 2555. 5 
Νυ. 402 

μεν. 12-,4 
" 19} 

Ι οἵ 2 453 

" τοὗ᾿ 

οὖ, Νυ. 1813: 

[μον. χ63- 



ΒΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ὉΤ. ΤΟ ΟΟΡΕΒ ΟΕ ]1Ε, Η, ΑΝῸ Ρ νὶϊ 

ὈΕυΤΕΒΚΟΝΟΜΥ. Ρ (ᾳινουύῦρινο Η). 

Εχ. 2.0" 3. 4,1 418:18. 33. , (ἀρ αἰηπί ᾿π|4063) ἴεν. το 2)δὶ 
241,13 51 (ρμηδηϊῃγορίς οὐ]εοὶ οὗ 

ΘΑΌΡ Δ.) 
οὗ 1496 65 1118 (1δνο7΄υο οὗ γος 5) 
203 2312 ηγ,.Ὁ 6:6 χχἱό (α σαίησϑί “οἶος ρβ οαβ.᾽") "Ἥ. 10 
14} 639: (Ἰῃηϑἰγυςίίοη ἴο σμ]ἀγδη) 
2432: 31. ,,12.16.. [1 η3:δ.16 (ῃο οοπιραςὶ ἢ Οδηδδη- Νὰ. 4.255 

1165) 
2433 η112 διχδ(Οδηδβδηῖίε δἰίαγβ, "οἱ Παγϑ᾿  ᾿ν' 4452 

δις. ἴο ὃς ἀδϑἰγογδά) 
τοῦ 2259 (δ) η,5 143. 2619 289 (15γϑεὶ ἃ “μου | [κεν. ττϑζ το 207" 

Ῥεορῖς ") (1η αἰδεγεηῖ οοη- ἜΝ. 15 
ὨΟχίοΠ5) 

22 (21) χχ9 10}9 (ἴ1ο ἴονε πε ““5ϑίγαηροσ"") "Ἥ 1905 
1218. 33 7.33 (]οοά ηοΐ ἴο Ῥε οδίε:)} “ν΄ν 17} 1οἤβ (οὗ, 

417 γε. (ῃ, 

9") 
2485 ,,325 το ([δανεηεὰ Ὀγεδὰ τοὶ ἰο ὃς ] ἔχ. 128 

οδίδη τυ Ῥαϑβϑονοτσ) 
145 241 η118 1680. ἐα.8 (μη]εανεπεα οδκοβ ἔογυ ᾿ ν"ν 121} 18:30 1 ἐν, 

ϑανϑῃ ἀδυβ αἴεγνδγαβ) 245 
2480 4550 ι6 Ὁ (βεβῇ οὔ Ῥδβϑονοσ ποῖ ἰο ]Ϊ ν" «2 Νυ. οἱ 

τεπηδίη {Π] πιογηΐηρ) 
1612.1δ ([ξϑ8ὶ οὔ ""θοοίῃβ᾽᾽; "'βενεὴ Ϊ [εν. 232. 3. δ: 

ἀδυ58 ᾽᾽) 
1η5 1ο.}5 (ἴνο οὔ ἰῆγεα ννἱϊ- Νυ. 4589 

65565" 
2133: 1951 (2. ἑαϊίονιῖ5) (ὈυΕ ἴῃ ἃ αἰδῖοετ- [[μεν. 241 

δηΐδρρί !οδίϊοη ἢ Ἔδοῦ ο886) 
203 2η5-5 (αἸϊατβ οὗ ὑπβοῖνῃ βοηθ5) 

ΤΠογε ἄγε αἶϑο ἰῃ ἔχ. 20-23 δπά ἴ,ον. 17-.26 ργοβί Ὀϊ(ἰοη8 σογγεβροηαϊηρ, 
ἴο πιοϑβί οὗ (ες ἱπιργεοδίϊοιϑ ἴῃ 2} 5, 566 ἴῃε ΤδΌθϊο, ρ. 290." 

ΤὮΘ ρᾶ55ΔΡῈ5 5δοιι ἃ 1 411 οδβδθ5 Ὀ6 δχδη)ηθα ᾿παϊνιά 4} ; 

ἴοσ βοπιθιπΊ65, ἜΘ ρθοί δ Ϊν ἴῃ τΠῸ σᾶ56 οὗ ἴῃοβε οἷτ6ἀ ἔγτοηι Ρ, με 

ῬΑΓΆ116}15πῚ οχίθηβ ΟἿΪγ ἴο ἴπ6 σιιδ)]εοϊ-πιαίίοτ, [ῆ6 ἀεῖδι]15 

Ὀεϊηρ ἀϊθβογοηΐ, οὐ ἄνθη δοίι!ν ἀἰβογαραηῖ. Τῇ ᾿πϑίδῃοαβ ἴῃ 

ΠΟ ἴπε αἀϊνεγροηοα 15 πιοδί πηδυκεα δὰ ἱπαϊοδίεα Ὁ. δῃ 

αϑίεσιϑβικ (ἢ ; ἴου ἃ ἀϊβουββίοη οὗ ἴῆς αἰβεγεηοθς {Π6 τϑδάδθγ ἰ5 

γα ογγαά ἴο ἴῃς (οπιπιθηΐδγυ. 

ΟὍη ἴδε ρυϊηοϊρίςθ, 50 ἔδτ ἃ5 ἰἴ ἰ5. βυϑίεπιδίίς, οὐ ὑυθῖο ἢ (ἰἰὸ ἰανν5 ἴῃ 
ο. 12-26 γε δγγδηρεά, 8566 ἢ. 1350 



πὰ - 

ν ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

Α ἀεία!!εά σἰυάν οὗ ἴπε56 ρδγ]16]5 1εδάβ δὲ οὔποθ ἴο δῃ ἷπ|- 

Ρογίδηϊ του: [Ὁ πλάκας 1 ἀρραγεηΐ, υἦα. [παῖ [Π6 Ἰαρὶβ δίοη 

οὗ Ὠῖ. 15 ὠἐἰὐ)εγομίζν γοϊαέοφα ἐο σαοσΐ οὗ ἐλ6 ἐγ οἱλον Οὐασΐδ5. 

(1) Τῆς ἰᾶὰννβ οὔ ἹΕ ,ογρε ἐδ6 γΤοωπαάαέΐοτι οὗ ἴῃς ΠὨαυϊεγοποσηῖο 

Ιερ:5Ιδίίοη. Τῆ15 15 δνιἀδηΐ 85 νν68]]1 ἔγοηι [6 πιιπιεγουιβ υδγδαὶ 

οοἱποϊδηοος, Ἐ 45 ἴτοπὶ (6 ἔδοϊ, ν ΠΙΟἢ 15 ρ]αίη ἔγοπι {πῸ [οἴ- 

Ὠδηά οουπηη, ἴπαΐ πθαγῖν {π6 Ψ οΪῈ σγουπα οονεγεά Ὀγ ἔχ. 

2033. .-2438 ἰς Ἰηο] πα δά ἴῃ 11, Αἰπιοβί [π6 ΟὨΪΥ δχοθρίίοη Ὀεϊηρ (6 

βρθοΐδὶ σοπηρθηβδίοηβ ἴο Ὀ6 ραϊά ἴογ νᾶγίοιιβ ἰη]ιγι65 (Εχ. 2118.-- 

2216(15). χ'ὩΟἢ Ψψοι]ά ῬῈ 1655 ὩΘΟΘΘΘΑῪ ἴῃ ἃ πιδηιϊδὶ ἰηϊοπάδα 

ἴογ 186 ρεορῖβ. ἴη ἃ ἔδνν οδϑδθβ ἴπΠ6 δηΐτα ἰᾶνν 15 τερεαΐϊθα 

υϑγδαΐζρι, δ ΟΥ ἩΘΑΥΪΥ 50; ὃ εἰβαεννῃαγα οὐΪν ραγίϊουϊαῦ οἶδιι565 : |} 

ἴΏ οΟἴποῦ οδϑθβ ἴπθ6 οἷάδγ ἴανν 15 Ἔαχραπηάβά, ἔγεβδῃ ἀδβηϊὶοηβ 

Ὀοηρ δά δά, ογ 115 ργϊποῖρὶα Ἔχίεπαάβδά, ογ ραγαπαίϊο οοπιπιθηΐβ 

αἰίδοῃδά, οὐ [π6 ἰᾶνν 15 νιγίυδ!ν γοοδαϑδὲ πη ἴμ6 Πευϊζαγοηοπιῖο 

ΡὨΓΔΘΘΟΙΟΡΎ. 

ΤὮυβ ο. 13 δηά 1727 πιὰν Ὅς γεραγάβά 85 βεχρδηβίοῃβ, ἢ γεΐδγοησα ἴο 
ραγίουϊαγ οα565, οὗ (ῃς ἰἴᾶανν αραϊηϑδὲ ἰάἀοϊδίγυ ἴθ Εχ. 221903) , 151“6 ἃ δον 
ἰηϑιτυτίου 15 αἰἰδομοά ἴο ἴῃς ἴδ! ΠὨονν βανεηῖῃ γεας οὗ ἔχ. 2310, 1-ς13.-18 ((ῃς 
ἴὰνν οὗ 5ἰδνεγυ) 15 Ὀδβεά ὕὑροη ἔχ. 2157, δυϊ ΠῊ σοηδβίἜγαῦϊα πηοα! οδίζοηϑ, 
δηά ἢ ραγοηοίὶς δά αἰ οη8 (ν.}3.1δ. 18)... χ 919-253 (ἢ γϑι ἢ Ρ.5) βρεοῖδί!Ζζοβ, δηά 
αἵ {πε 8δπι6 {ἰπ|6 Σῃοῦ 165, Εχ, 13}}"» 223 (80) ,.,19., 161-17 ((α ἴἤτος ΡΠ τὶπι- 
4865) Ἔαχρδῃηάβ Εχ. 23} (Ξ 418. 200. 23.25) ὃ {πὸ δάἀἀϊιίίοη οὗ τερυϊαίίοπβ 
ΑΓΕ πὸνν, ραγν ἀεγνοα ἔγοπη Εχ. 1488, δηὰ οὗ ραγοηδίῖὶς οοπηπιθηίβϑ ; 
1615. (7108 Ἰυάρπιοηῖ) ΡΥ ταρεδίβ, ραγεν οχραπάς, Εχ. 2355; 1810]. 
(αριαϊηϑέ αἰνϊπαίΐοη δηὰ βογοογυ) οχίεηαβ ἴπ6 ρῥτίηοὶρίς οὔ Εχ. 22}768) 
(ϑογοθγοβϑβ δ΄'οῃθ) ἰο δπδίοροιιϑ οαϑεβ; 1918 (αϑυίυπι ἕο πιδηϑίδυρδίογ; 
δηά πηυγάετ) 5 ἃ πεῖν πὰ οχίοηεα δρρ]ϊοαίίοη οὗ [5 ργίῃς!ρ]65 ἰδ ἄοννῃ 

" Θρδϑοϊπ6η8 τΏΔΥ 6 566 ἰγδηβοσ δε ἴῃ ἴα ποίεβ οὐ 1 512 1617 χ6ϑ8.4. 8. 10. 
18. 1δ. 16. 221-4͵ 

Τα οἴπεγ ἜἼχοερίίοηβ τὸ Εχ. 2οὔϑί: 2229 (8). 20 (9)}͵ 
Φ “ὝΒου 5δ]ξ ποῖ βεοίῃο ἃ κά ἴὴ 1158 πιοί μεσ 5 πα Πς᾽" (1431: Εχ, 2450 -Ξ 

Ἐχ. 5455). 
8 γ5 Βυξ (ἢ 5Π8]] γε ἀο ἴο {Πεπὶ : Εχ. ,418 Βυϊ 

“λον αἰίαγς γε «λα ῥ1] ἀἄοτυη, αὶ ἐδεὶν αἰζαγε γε σλαΐὶ ῥιω] ἄοτυη, απα 
ἡλοῖν οδοϊέςξζς γὲ ἐλαὶ δγοαξ ἔγι ῥίδοες, ἐδλοῖν οδοίίςᾷς γὲ δλ αὶ δγεαᾷκ ἐη ῥίεοες, 
απὸ ἐλεὶγ Αςδπόέγαδς γὲ «δαὶ ἸῈΝ αμπαᾶὶ ἐδεῖγ Αςλόγαθς γε ςλα]] οαϊ 
ἄοννη, δηὰ πεῖν ργαάνοη ἱπιαρὸϑ γε ἄοννῃ. 
584}} Ὀυγῃ ΜΠ ἔτεα (οἴ, 125). 

566 δἷἶ5ο 1665: 8. 16. 19. 2 ς19ὺ (ρρ. 'Χ, 192, 194. 198, 288). 
ΙΙ Ἐ.ν. 65 (“ἴον ἃ βίρῃ ὑρου ᾿μΐης Βαηά, δηά. .. ἔογ ἔγοηι[εἰ5 θείψνεβη {π|η6 

οΥα5᾽)}; 73 (“Ἰδοὺ 5ῃα1ξ ποῖ πιδῖκε ἃ εονεηδηΐ ψ 1 ἔπ επι " : 5εεὲ Ἔχ. 2252); 
αἰθο 15}..16017 1.68. 10 221-4 (ρρ. 181 ἔ,, 192, 196, 249). 



ΒΕΓΑΤΙΟΝ ΟΕ ὉΤ. ΤῸ ΓΑΡ̓Θ. ΟΕ 1Ε ΙΧ 

ἰῃ ἔχ. 2115:12,. 1τοὐϑοῖῖ (1ῃς ἰανν οὗ υνἱΐπε55) οὗ μοβε οὗ ἔχ. 241 213; 221 
ΜἘ8ΠῸ ἀρτϑοίηρ 5 05ιδηῖα }γ ἢ Εχ. 24} (α ἰοϑὲ οχ ογ 455 ἴο δ6 σγοβϑίογεά 
ἴο 115 οννῃεγ), εχίεπαβ ἴῃ ν." 50 ([ῃ6 ῥγίποῖρὶα οὗ με οἰάδγ ἰατ ἴο οα4565 οὗ 
οἴπες Ἰοβί ργορογὶν ; 2225. (οεδυςίοη) ἀεἤηε8 τυ] ἢ ρτεαίεγ ργεοϊ βίο (ν. 332) 
{Π6 ἴανν οὗ Εχ. 2218. (6) δηὰ δ ά45 ρτονὶΞίοηβ (ν.33.-5) ον ἔννο οἴμοσ οδϑ65 οἱ 
{(πΠ6 88 π|6 ογίιηε ; 2459. (Ἰηζοτοϑῖ) δοοθηίυδίεβ, δηα ἱπηργεϑβϑα 1 ἃ πεῖν 
πιοῖϊνα, ἔχ. 223 75), 8.5 246-018 (ρ]ερ΄65) 065 8ιπ 1 υῖν ἔου Εχ. 2235: (51). 
1πῸ σιδηοσζαὶ  γερζαγά ἴον ἴῃε βίγδηρεογ, (ῆς ἐδίμογίεβϑ, δηὰ (ἢ νιάον, ᾿πσα]- 
οδιοϑά ἴῃ Εχ. 2220. (1-. ἀσίογχηϊηθϑ ἴῃ Ὠϊ. [δα ἴογπιὶ οὗ δῇ δηΐζῖγα βογίθβ οὗ 

ΡὨ]δΔηϊῆτγορὶς ταρυ αίοπϑ (1611. 16 24.7.19. 20. 41. 2613.18 2,19. οὗ, τοἾδ), 
ΤΒα βίγ]ςε οἵ ἴῃς Βοοξ οἵ ἰῃε Οσονεηδηῖ 18 σοηςί56, (ἢς ἰατνβ Ὀεϊηρ υϑ0δ}}ν 

ἐογτταυϊαίθα ἴῃ 88 ἔενν ννογάβ 45 ροϑβϑϑίδὶε, δπὰ ραγεησίς δα ϊεοηϑ δίῃ 
ταῦε (223). 33:30, 260 (21Ρ. 23.340. 270) 245, Ιῃ ὨὈϊ., οὐ ἴπ6 οἴπογ μαηά, ὄὌνεη 

ψἤογα (μα βδυρδϑίδπος 18 {πὸ βδπιο, (6 ἰανν 18. υδι8}}Υ ἐχραπάςεάα; δηὰ (6 
Ραγεηείῖίς οἱδπιεηὶ ἰβ οοηβί ογαῦῖα. 

ΤὨς (ο]]οννίηρ ρᾶγδ}1 615 τν}} ΠΙυϑέγαίς ας τπιδηηογ ἴῃ νος ἃ ἰπουρῆϊ, 
οἵ᾽ οοπηπιδηά, Ἔχργοϑβϑεά Ἀγ οῆν ἴῃ ἔχ. 15 εχραηάδά ἴῃ Ὁ{. :-- 

η14 ΒΙεβϑεά 5ῃ41{ ἰῆου 6 δῇονεϑ δἱἱ 
Ρθορίοβ : ἴμεγε 888] ποΐ ὃς ἰη {π66 
τγ8]6 οὐ ἡριαΐφ δαγγέρι, οὐ ἴῃ [ὮΥ 
οδίιθ. 15 Απηά μονὴ ΜΜ}1}} γοπιονα 
ἔγοτι {Π|66 411] δ᾽ οἴκῃθςϑβ ; δηά μοηϑδ οὗ 

{με εν! ἀΐβεαϑεβ οἵ Ἐρυρί, νι οἢ 
δου Κηοννοβῖ, τυΐΐ ἢ6 1α» πῤονι ἐΐδο, 
Ῥιῖ Βε Μ1ιΙΠ ραΐ [δαὶ ὑροη 411} ἴΠ 6 πὶ 
(μὲ μαῖα ἴθ. 16 Αηά ἴπου 5Πδ}1 
ἅἄενοιτ 411 πε ρεορῖςβ ψὩϊο ἢ [ἐῃονδὴ 
(ν αοά ἰ5 ρμἰνίηρ ἴο ἴδεα; [δμιπς 
οὐ 5141] ποί οἱἵν {ποπὶ; ποιοῦ 
“ἀαϊέ λοις ξεγυε 1λεὶ»γ φοας, 707 ἰμαὶ 
(111 θ6) α ς»αγε ἰο ἐΐόέ. 

1619 Ζλοις «λπαϊέ ποὲ ὠγεςέ γμαῖρ- 
"πεόρεξ: ἴἰῃου 5ῃα]ξ ποῖ δοκπονϊεάρε 
ρογβοηβ : λοι 5σπα]έ πο ἑαζέ α δγίδε; 
Ργα ὄὀνγίδε δὲϊηάσέλ ἴῃς Ἔγεβ οὗ {π6 
156, απ σμδυεγίείἁ {56 σατεδ6 ΟΣ ἐδλό 
͵7μ52. Ὁ Τυδκίίες, 1υδίϊῖοςς 5Ππ41} που 
Ῥυζγδας ; (δὶ δου πιαγοϑί ᾿νε, δπὰ 
ἱπμοσῖς {πΠ6 ἰδ ἩΠιιδ ]επονδῇ (δγΥ 
(οά 15 βἱνίηρ (ἢ ε6. 

Εχ. 2325 ἼΠετα 514}} ποῖ ὃς ἃ 
,)ενιαΐο οαβίηρ δ τ γουηρ,, οἵ δα γέ, 
'Ώ ἴῃγ ἰαηπάὰ. Ἔχ. 1ϑῦ 1 μου 
Ὠεασγκοηθδὲ ὅζο. ....., πορὲ οὗ πα 

51:6 5565, νοῦ 1 μᾶνα Ἰαϊὰ ὑροη 
{πες Ἐρυριίίδηβ, τὐὐ1 2α.») πον ἐΐέεδ. 

Εχ. 2333 ΤΏΘΥ 5841] 
ποῖ ἄννεῖ] τὴ (ῃγ ἰαπά, 1651 [36 Ὺ πηαῖκα 
πες 5ίη δραϊηϑί πὶ; 

ἴον ἑλομ 
υἱὲ ([Π6η} ςεγυς ἐδεὶνγ ροαᾶς, 70» ὶ 
Ψ11 Ὀς ὦ 5ηαγέ 1ο ἔδεε. 

Ἐχ. χη, Ζάοιμ «λαΐϊὶ ποὲ τὠγεςὲ ἰῃς 
7μάρνιόηΐ οἵ ἰγ ροοζγ ἴῇ [5 σδιβα. 

ὃ Δπα α δ᾽γ᾽δε ἐλοιε «λαὶϊέ τιοΐ ἑαζό; 

)ῶον ἃ ὅνδε διτπάείά ἴῃς ορεη-εγνεά, 
απο ςὠδυεγίοείμ ἐλό σαπδ. οΥ 116 7μδ.. 

Ι͂π (μεθ δάαϊιίοηβ, ἢ 6 βίγοηρ γεπιαγκεα Ὀευϊογοποηιλῖς βίγ]α (8 5) 15 

ΠΟΑΓΙΥ αἰ ναγϑ οὔβογνδθίςα (οη ταϑῦὺ, οὗ, 4150 Ρ. χχχῆϊ, )076). 

[Ι͂ἡ σοπΊια οἀθοὸς ἰδ ἰανν οὗ ΕΧ. 15 50 πηοαϊβεοα ἴῃ 1. δ5 ἴο] 

παϑοοδϑϑιίδία {86 σοποϊυδίοη (ρΡ. χχχν 1) [Πδὲ ἴῃ 115 Παυτογοποπλῖο 
ἴογηι ᾿ξ βργίηρϑβ ἔγοπι ἃ σοῃβϑι ἀδγδθϊυ 1δΐογ, ἀηα πιο ἀδναϊοραά, 

βίαϊε οὗὨ 5βοοϊοίνυ; δυῖϊ ἴ[μ656 πιοαϊβοαίίοηβ ἀο ποῖ αῇδοϊ [86 
- 



Χ ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

{πὴ οὗἩ 16 σδηθγαὶ ροϑιζίοη παΐ [6 ἰαριϑἰδίίοη οὗ Ὠΐ. 15 

ΘΘΘΘΏΓΑΠΥ δαδεαῖ ὠῤορ- ἰδαὶ οὗ 1Ε πη Εχοάυ5. 1. 5-11 15 ἃ 

Ραίεηθίο ἐχρδηβίοη οὔ {πθῸ ΕἾγδέ (οπιηπιδηάπιεης οἵ [6 

δοδίοριι; Ὠΐ. 12-26 15 Δη Θδηΐαγρεά δαϊζίοη οὗ ἴπ6 ““Βοοΐ οὗ 
ες Οονεπαηῖ [Εχ. 2055..2433), ἀπά ἐπε [κἰπάγεά ἴανν5 ἴπ Ἐχ. 
14816. 4.410.26 Τῃαγδοίογζεά Ὁ. 4 οοηπϑδίδγαῦῖα ἱπογεαβα ἴῃ {πε 

Ραγϑηδίῖο δἰαπιοπί, δἀπά οοηϊδίηϊηρ ΠΊΔΩΥ πανν οἷν] δηά βοοῖδὶ 

εηδοίπιεηΐβ, ἀαϑρηδα (κα ἴῃ6 πιοαϊβοδίίοηβ ᾿υ5. ποί6α) ἴο 

τον ἀδ ἔοσγ οδϑ65 {|κεὶγ ἴο δγὶβα ἴῃ ἃ πιούξ σοπιρίαχ δηά ιρ Ὠἶγ- 

οΥὐρ' δη:Ζεά σοπιπιυην πη 15 σοηϊαπιρίαἰθα ἴῃ (ἢ6 ἰαρΊϑἰδίίοη 

οὗ ΤΕ ἴῃ Εχοάιι. 

(2) ἴπ ἰῇὲ τἱρμι-μαηά οοἴππιη, {π6 ργαδαῖ πιδ᾽ογγ οὗ 

ρῬδτδἾ 1615 ἀτὸ ἢ τῆς6 “Ἰἂν οὗ Ηοϊϊη655." Ἐ 1 ἴΠ6 σᾶ565 δῖα 

χαπιηδα ᾿ηάϊν!άτι411γ, [ἃ ΜΠ] 6 ἔουπα τπξ ΠΟΥ δῇα ͵655 
δυϑιθηηδίίϊς δηά οοπιρίεϊα ἰμδπ ἰποθα ΠὩ ΤῈ, δὰ {παῖ ἴῃ 

ραγίίουϊαγ, ἄνθη ἤογα {Ὧ6 βυθϑίδποα 15 5 Π|}18γ, ἴΠ6 ἐχργαϑϑίοηῃ 

15 ΠΘΑΥΪν αἰνναυβ αἀἰβαγοηΐ, αηά 15 ἀδοϊάααϊγ 1655 πιαγίκοά τΠ8η 

ἴῃ Π6 οα56 οὗ {π6 ρδγ[]ε]5 ν ἢ 1Ε (ν εγα ἴπ6 πποίδιι5. οὗ τῆς 

ἴανν, ποννανοῦ πο ἀχραπαδά ἴῃ ὮὈΐ., ἰ5 οἴἴδη ἴο ὃ6 ἔοιπά 

υσδγδαΐξζηε ἴῃ. ἘΧοάιι5). 

Τα ἔθ] ον ηρ ἀγα ϑροοϊπηδηβ : ἴΠ6 Γεβοπι Ιδηςθβ, ἐξ νν}}} Ὅς οὐϑετνοά, 
ῃονοσ οχίεηα Ὀογοηά οἠς ογ πὑἴϑ|Ὃασγ. σοπιπιοη ἰδγπΊ5, ΝΜ ΪΟἢ 80 Ὀεϊοηρ ἴο [ἢ6 
βυδ)]εοἰ-πιδίξεν οὗ (πε ἰανν, ἰπαὶ {πεῖς οσουγτοηος ἴῃ οί σου Ὠαγαϊν ὃς 
ἀνοϊάοά :-- 

Ὠι. 14} ϑοὴβ δὰ γὰ ἴο [εβονδὴ 
γουγ (οα: γε 5841] ποῖ ουἱ γοιυτ- 
βαῖνεϑ, Ὡογ ρυΐ Ὀαϊάπμεϑϑ Ὀεΐννοεη 
γοῦν αγα68, ἔογ ἴδε ἀεδά. 

1619 ΤΠου 5881} οὶ τυγεϑὲ ἡμερ- 
»κηϑρηξ: ἰῇου 58411 ηοϊ δοκηονϊθάρε 
(35) 2θγϑορδ : ἴμοιι 5ῃ8] ποῖ ἴακε δ 
Ὀσγίδε ; ἔοτ 4 Ὀτρε ὈΙΙπάείἢ {πΠ6 αγ68 
οὗ (ἢ6. ννῖϑο, δῃᾶά ϑβϑυρνογίει ἢ (δα 

οαυδε οὗ {με υ8ὲ [53ε.66 Εχ. 2245]. 
Ὁ 7ωδέϊοε, Ἰαβίϊος δ! ἔθου ρυγβυσ ; 
(μαὶ ἴμου πιαγνοϑί ἧἴἶνε, διά ἱπῃογιῖ 
(ῃς Ιαπὰ ννπϊο ἢ [εῃονδῇ ἴῃν αοά 15 
εἰνιηρ ἰἢεε. 

2419 ΜνΏξη ἔμου γ»εαῤεςέ τῃἰη6 ἦα»- 
τεσέ ἴῃ ἴμ6 ἢεϊά, δηά ἐογρείεβδί ἃ 

μεν. 193 Απὰά ἰδοογδίίοηϑ ἴογ ἃ 
(644 5ου] γε 5141} ποῖ τῇδε ἴῃ 
γουγ ἤδβῃ ; πεῖϊῖποσ 5841} γε τδκα 
(δίϊοοϊηρϑ ἴῃ γουὺ : 1 δπὶ εῃονδῇ. 

1915 Υὰ 51.811} οὶ ἐο υηγρίδουϑ- 
Ὧ655 ἴῃ 7ωάζρηπιθηζ; ἴῇου 5πα]ῖ οί 
δοςερί (Ν2η) ἴῃς 2έγεοη οὗ [δε ροοσγ, 
ποῦ δοηουγ [86 2έγεορ» οὗ ες ντοδί: 

ἴῃ 7μδέέξοο 5411 ἴῃου πρε (Ὦγ ἔξ! ονν- 
Κἰπϑδῃ (ἼΠ Ὁ). 

199 Απά νῆεη γε γεαῤ ἰῃῆς λαγυεεί 
οὗ γους ἰδηά, που 5ῆδ]ς ἢοΐ ΏΟΙΥ 

κ ὙΝὨΙ ἢ ἰῃοϊυάεβ, ποῖ οὐἱν πα ντοδαῖογ ραγί οὗ [μὲν, 17-26, πὲ «αἷ50, 
ῬτοΡΑΡΙν, [μὰν. 112. Νὰ, 1ς 57. 4.152. δδι. (2.0. Ζ. Ὁ. 54). 



ΚΕΙΑΤΙΟΝ 

Βῃοδ ἴῃ (ες Μεα, ἴμοιι 5ῃδὶ!: τοί 
γείζυγη ἴο ἰδΐκα 1 : 1 5.41} Ὀε ἔογ (ῃε 
βίγδηρεσ, ἴοσ (με ἔδίμογίοββ, δηά ἔογ 

ΟΕ ὉΤ. ΤΟ ΛΒ ΟΕ Η͂ ΧΙ 

τοῶρ {πα σογηογ οὗ {Π|ὴ ν Μεϊα ; λεῖος 
δῃδϊς δου ρῥἱοἷς υρ {πα ρἱοἰκίηρ 5 οὗ 
(πε Βαγνεβέ (ρθη κῦ ὙΥΧΡ ὈΡΘΟῚ). 

ἴπε τάον ; ἐμαὶ [ϑβονδῇ ἰδγ Οοά 
ΤΊΔΥ ὯΪ655 ἴΠ66 ἰπ 411 {πε νοῦ οὗ 
ἴγν μαπάβ. Δ Ώεη δου Ὀεδίοδι 
[Πϊη6 οἱνο-ἴγοα, ἕπου 584}{ ηοΐ ἀο [Π6 

Βουρ 5 (6 ρ΄ 1) δϊεγ ἴῃδε : 1ὲ 5141} 
Ὀς ἔογς ἴῃς Ξοἰγαηρεγ, ἕο (ἢς ἔδίδεγ- 
1.55, Δηά ἔογ [86 νιάον. 31: δ η 

που καίϊμεγεδὶ ἐὰν» νἱηπόγαγα, ἐλοι 
σλαϊέ ποῖ ρίσαη (ὅψη) ἴξ ἀῆεν τδεε : 
τι 5841} Ὀε ,20» δε ςἐγατιφεν, ἕοτ ἴῃε 
(Δί ῃογίοϑθ, δή ἴογ ἰδθὰ νιάον, 

 Αηά δου βδδα]ξ γεπιαπιῦεγ (δαί 
ἴπου τυδϑὶ 4 θοηάπιδη ἴῃ {πε ἰδηὰ οὗ 
Ἐρυρὶ [518 15] 1613 2418]; ἐπογείογε 
1 οοτηπιδηα ἰπεα ἰο ἀο (ἢ15 τπιηρ 
[ν.}8; οἵ, 1616]. 

10 Απά ἐὰν υἱπεγαγαά λοις ἐελαὶέ ποί 
οἴσαν (095); ποῖ μον 8841: (μου ρίοῖκ 
ὉΡ ἴῃε [Δ41Π1ηρ’5 οὗ (ἢγ νἱηεγατγαά (ΘῚΡῚ 
ὈΡΌΠ κῦ Ἴ5.2) ; ἴπου 5Π41{ Ιεανε {π6πὶ 
ἴον ἴῃς ροοσγ, δῃὰ ,ὺ0»γ 226 ςἰγατρΈν : 
Ιδπὶ ᾿ἐονδὰ ἰδγ αοά. 

566 413ο Ὠ 1. 2251 δηΐ [,εν. 10}9, ἰγαηβϑογιθεά οὔ ἢ. 252. 

[τ ἔοΙονν5 {μδὲ ἴῃ ἱερ!5ἰδίίοη οἵ Ὠὲ. σδηηοῖ Ὀ6 5α!α ἴο ὃ6 

Ὀαββϑά ὑροη {Π15 (οάδ, οὐ οοπηδοίεα νν ἢ 1 ΟΥ̓ΡΔΩΙΟΔΙΪΥ, 5. ἰΐ 
15. ΨΠ Π ([Π6 οοάς οὗ ΤΕ : [πε ἰὰννβ οὗ Ὠϊῖ. δηά Η δζὲ ἐγεαιθηῖν 

2αγαϊεῖ ἴῃ ΞαὈϑίδηςε, {πεν πγιβὲ {πεγείογε Ὀ6 ἀδγνεά υἱἸπιαίεϊν 

ἔζοτηῃη 5οπῖθ σοιηπιοη δομγορ, δας {ΠΕΥ̓ ἅγα ξογπιαϊαίεα ὐϊτποῦτ" 
γείεγεποθ ἴο δδοῦ οἴπογ. “ Ὥστε 15 ΟἹΪΥ οἠθ δβχοδρίίοῃ ἴο ψνῆδϊ 

Ὧἣ45 Ὀδοη βἰαίθα, νῖΖ. {π6 ἷανν οὗὨἨἉ οἴδδῃ δηά υποΐδδη δηϊηγχαῖς ἴῃ 

Ὧϊ. 1438:20. τνΠ]ο ἢ ργαβοηῖβ υηἀουδίθαϊΐγ, ἴθ ἴἢ6 πιαίη (566 

ῬΡ. 157-159), ἃ τεαιηδγκαῦϊα νοῦραϊ] ρᾶγα]]6] ἢ [ον. 1132:38 

(1 τῃ15 Ὀὲ τεξεγγεά τρΉΕΥ ἴο Η, ταῖπμογ ἵδη ἴο Ρ): [Π6 ββοίίοῃ, 

11 15 Ρ΄δίη, πλιιϑὲ ἤανα Ὀεθη ἀετγίνοα αἰτοοιῖΐν οἰ γ ἔγοπι Η, οἵ 

ἔγοπι δῇ οἱάδγ οοϊ]δοΐίίοῃ οὗ ρυιθϑῖγ Ζόγδίλ (ρΡ. 2οϑ8, 275, 401 ἔ.), 

ἴΠ6 ᾿πιπιοαϊαῖα βοῦγοα (1 {Π15 6456) οὗ Ὀοίῇἢ Η δηά Ὁ[ι. 

(2) ὙΠ Ὦ {πὸ οἴμεογ ρατίβ οὗ ἔχ.-Νυ., [6 ““Ῥγιδϑίϑ᾽ (οάβ" 

ὈΓΤΟΡΟΙ͂Υ 50 οδἱϊεά, {πὸ ρᾶγδ]]6]15πὶ οὗ Ὠΐϊ. 15 ὈοΪἢ πο 1655 

ἐγτεαμπδηΐ, δηά (ναγα 1Ὁ 15 ργαβθηῖ) πλιοῇ 1655 σοπλ)ρίεῖα, ανθη 

{πα ἢ [86 “1αιν οὗ Ἡοϊϊηεβ5." ΤὙῆεῖε ἂῦθ πὸ νοῦραΐ 

ΡΑτδ11ε]ς Ὀεΐννεθ Ὠΐ. δηὰ Ρ; πιο [πὲ 15 οἵ σεηίγαὶ οἰρηϊῆ- 

σᾶποδ ἴῃ {πὸ ϑυβῖεπι οὗ Ρ ἰ5 ἱσπογϑά ἴη ὮὈϊ., ννῃ 116 ἴῃ ἴΠ 6 ἰατνϑ 

ὙΠΙΟἢ του ἢ σοπιπιοη σγουηά, ρτεδί, δια πα θοα ᾿σγγεοοηο δὍΐα, 

ἀἰβογαεραηοῖθβ οἴϊδη αἰβρίαν ἰπαπηβαῖνεβ : ἤδησα {πὸ ἰδριϑδίοη 



ΧΙΙ ΙΝΤΕΟΘΌΟσΤΙΟΝ 

ὉΓΡ οδπηοῖ Ὅς σοπδϊἀεγοά 1 ΔΩ ἀἄαρτεα ἴο δᾶνα Ὀδοη οἠδ οἵ 

[Π6 βοῦυγοαβ δπιρίογοά Ὀγ {πὸ διυΐῃον οὗ Ὀί. 

ϑανοίαὶ οὗ ἴπ6 ᾿ηϑε τυ οη5, οὐ ορϑογνδηοθβ, οοὐιῆεά τη Ρ 

το, ἰς 15 ἔγι δ, πιοη!!οηθά τῇ ὮὨϊ. ; Ὀθῖ (6 4]1]ποίοηβ ἀζὸ οὗ ἃ 

κιηα ταϑοι Ὁ]! ρ᾽ ἴπο56 ἴῃ ΤΕ δηά οἵμεσ δαῦῖν Ηδῦ. τυῦΐούϑ : ἢ 

{παν βοϊοπι, 1 ἀνογ, ργθϑυρροβα {πα αἀἰπιϊησξινα γοριϊδίοηβ οὗ 

Ρ, οἵ, ζη ἐλο ἱρλέ οὗ ἐλ6 εἴΐθροο, ον σομέγασίοξίοῦ, οὔδογυαίθ τπ 

ολο» σαᾶϑδδς, ατὸ βοῇ 85 ἴο δϑίδΌ ἢ (6 τυιῖοτγβ 56 οὗ Ῥ, ἃς 

ΜῈ ΠΟ δᾶνε ἰἴ. ὍΤῃα [ο]ονίηρ αα ἴῃ6 ᾿ἰηϑίδηοθϑ νυν] ἢ 

5ῃοιυ]α Ὅς ποῖθά :---- 

Αδγοη, ἴῃς ἰουπάενγ οὗ ἃ μεγοαϊδγυ ρηϊθϑίποοά (το) ; θυγηΐ- δηα ρεδοο- 
οἴδεγίηρβ (125 13. 18.14.37 1.85 2η6.7: 50 Εχ, 205 24δ1 5. τοῦ, δηά Πσοηβίδηἷν ἴῃ 
{Π6 ΘαΥν Ὠἰϑίοτγιςδὶ ὉοοΐκἝ5), ἢ ἃ Ὀγίεῖ ποίϊος οὗ Πα τἰΐια] δοσοηρδηγνηρ 

ἴδει (125: 566 ποίδ) ; {{|Ππὲ5 (125 11.17. 1.33.0 ,612: Ατῃ. 45); ““Βεαᾶνε" - 
οβεγίηρβ (125 [566 ποῖο] 11. 17; 2.2 5, 153); νον (125 11. 11. 36. 2419. 9.2. (18. 21:39); 
2 5. 157.8 α}.}; ἔγϑο- Ψ1}} οἴεγίηρϑβ (1257 τσῖῦ; Ὁ 2,34: Αη. 45); 5δηοῖ υ οὗ 
Βυϑεϊηρ5 (125 17 1433 1τοῖϑ; Εχ, 2239(39); δηά οὗ ἢγϑβιγυϊ5 (186 2653 10; Ἐχ. 
249); (86 αἰϊδιϊποιίίοη οΥ̓ “ οἰαδη " δηά “"υἀποίδδη," ἴῃ ρεγβοῦβ (12᾽8. 3 χ.3; 
ι 5. 2035), ἰὴ οοὰ (145 35 : ση. γ3[1Ε] 7υἀ. 1, Ηο. οἿ, ργοάυςεα ὉΥ ραι- 
(ἰουϊατ οαυ.565 (213 [Νυ. 4525], 23}} 60. [1,αν. 1515], 244 [1,ον. 185. Νιι. ςἷΣ], 
261: [Νὰ. 19}}.16 ; Ηοβ. 9,7}; ἴῃ Ργοδβιδιτοη ἴο εαἰἱ Ὀἱοοά (1223: τ 5. 1453); 
δηά ἴο εδἱ πεδδίᾶλ, ἴἰ6 Ποϑῇ οὗ δὴ δηΐϊπιαὶ ἀγίηρ οὗ ἰ(5εῖΓ (1431); Ποῖν, οὗ 
ἀἀεαϊοκδίοά, {π᾿ ρΡ5 (123 [5ες ποῖος], 2613); δηϊπι8415 οὔεγοά ἰῃ βδογίβος ἴο ὃὲε 
νυϊπουΐ Ὀ]επι 5}} (1 5531 τ7}}; (ῆς 'σαξόνοξλ οὐ “" βΒοϊεπιη 4.556 Ὁ " (165 : οἷ. Απι. 
Ὁ 15. 15; δηά 566 ποῖ); ργίεβδευ γρηῖβ οὗ (ἢ ἰγῖρθε οὗ [ον (181-58 αλ); 
“ἢ γα6-ϑδογῆςεβ᾽" (18: 1 5. 233); (Πῃ6 ““ἀνέηρες οὗ δίοοά᾽" (1953: 2 5. 
1411) ; ἴδε δἰοηϊηρ εβῆίοδον οὗ ἃ 5βδογιῆςϊα) γιίς, (που ρἢ ποζ οὗ οπς ργεβογι θεά 
ἸὩ Ρ (218 : οὗ τ 5. 41}159. 2214); 4 ζδγὰλ ἴον ἰεργοβυ (248). 

Νοιίϊοα αἷϑδο ἴπε Ἴχργεβϑϑίοηϑ, 2. λοϊα (πον) ἴῃς βαθθδι (ςδ: 80 ἔχ. 
4116 Η), οὐ ἃ ἔδαϑί (16ὶ [86ςε ποίας] 10. 18), 20 ὅο (πν), ἴῃ ἃ βϑδογίῆςϊδὶ βθῆβς 
(257: τ Κ. 852 Κ. τοῦϑ); 20 ῥνοζαρι (5 }π) οὐ ἡγεαΐ ας σορεπιορε, ἃ νἱλογατγά, 
οὗ ἢγϑὶ δηϊουνϊηρ 115 ἔγιις (205 2839: 50 7[6γὉ. 415; (ῃ6 «ογῇ, Ὠονγενογ, ἰ5. ποῖ 
ἰουηά, ἴῃ 1115 ἀρρΙ]!οδέϊοη, ἴῃ ῥ᾽ οὐ Η, δυϊ οἷ. (δ ορρ. ἀοζγ ἴῃ ἴεν. 19" Η); 
ἐο ὅθ 7ογγείξεα,, ᾿ιϊ, ἐο ὄεοονιο ἄοὶγ (229: 1,εν. 2η19.31., Βα οὗ, τὴ ΤΕ 705. 63); 
248 ΠΣ »ῺῈ)}; 2515 δγν πῶ 1210 (0 τριγέρλίξοιρνιθες (απ ἀπυβυδὶ ρῶγαϑε : 566 
ποί6) : ἸΠΟΨΟ Ὃν 20 ζεοῤ ἀὶς σὔαγγε (111), πϑεῦο πὸν ἐο αο τῶογξ (165), ἀπά 
μήσγαποο ΟΣ δε 1ἕἐῤ« (2435 (53), τὰ 1655 ἀϊξιϊηοἰῖνο (566 πΠο65). Ῥεγῆδρϑ 850 
Ὠ1Π1πι. 15 γι ρξ (ΡΡ. δος, 6οϑ8 ζ.) ἰπ βεοίηρ ἴῃ 125 (““ἴο οδῖ πὸ δου] ἢ (86 
β65}), 141 (““ουἱλ γουγδεῖναϑ,᾽" δηά “"ἔογ ῃῆ6 ἀοδά "), 1493 (““ ἀροπιϊπαίίοη "), 
14.10.29 (ἐἐ μηοίδδη ᾽᾽), 165 5 (“ἴῃ πε ἐνεηΐϊηρ, '᾿- ὋἜἘο “Ῥείνοση ἴῃς ἔτνο ἄνθη- 
ἴῃ Ρ5..}, Ἐεχρ αηδίιοηβ οὗ πιογὸ ἰεομηϊοδὶ ργι ϑιν ἰοττη5. 

"866 2.0. 7. Ρ. 135 ἢ. 
ἙΙΏ 218 (566 ποία ; δἶβο Ὁ. 425 ζ.), 325 (Π6 βιιθ)εοῖ οὗ 89 (“" εἰεαγ᾽") ἰϑ 

ποῖ (45 ἴῃ Ρ) {πε ῥγίθϑὶ (απ ηρ ἴῃς βίη Όγ πιεδηβ οὗ δὴ δἰοπίηρ γ6) Ὀυΐ 
“7ελουαλ: ἤδηος ἃ 5δογιβοίαὶ εἰΐε 18 οΐ ἤδγε ἀδηοίοα ὃν (6 ἴσγηι. 



ΒΕΓΑΤΙΟΝ ΟΕ ὉΤ. ΤΟ ΑΝ ΟΕ Ρ ΧΗ 

Οη [δ6 οἵποτ σά, ἰἤθτα πιιιϑῖ Ὀ6 γοηθπιογοά π6 5ΘΓΙΟῸ 5 

οοηἰτδαιτϊοίίζοης Ὀοίννεδη πΊδην οὗ ἴπ656 ργον:βίοηβς (Ἔβρεοίδὶ 

{Πο56 τγαϊδίιηρ ἴο {πε6 ροβιίίίοη δηά ρυνιαρες οὗ [6 ρῥγίθϑεὶ 

{{106), ἀδηὰ {πε τεριυϊαίίοηβ οὗ Ῥ (ρ. χχχίχ), δηᾶά (δ σοπιρίεῖ 

“16 ης6 οὗ Ὠι. ταβρθοίηρ' Ξοπιθ οὗ ἴΠ6 ρυῖποΙρ[65 δηά ᾿ηϑί τς ]Ο ἢ 

ΜΝ ΠΙΟΝ ἀγα οὗ διπάαπιεηΐζαὶ ἱπηρογίδησε ἴῃ ἴἢ6 βγβίθπι οὔ Ρ 

ΤΠ6 “Τεηΐ οὗ Μεείηρ," νἸ 15 ἀρρυγίδηδησαβ,  ὨΙοἢ ἤρττεος 

50 ἰαγρεῖνυ ἴῃ  (Εχ. 25-21. 35-40,---ἰορείποτ τῇ την 

4115] ο0οη 5 6ἰϑαν 6 τ); [δα ἀϊδιϊηοξίοη Ὀαΐννθθη (6 ρῥγιθβϑίς, [ἢ 6 

5ΟΏ5 οὗ Αδίοῃ, δπά τ6 οοπηηίοη ““[,ον!ῖ65,᾿ 50 οὔἴξῃ δηά 

δ ρμδίϊοδ!ν ἰπϑιϑίεα οἡ 'π [6 βαπιῈὲ βοιισοα ; ἴδε [νι οδὶ 

οἰἴ65, δπά ἴῃε γεὰγ οὐ {0116 ; [πΠ6 εἰαρογαίεϊν ἀδνοϊορεά 

δου ῆοῖαὶ “γεέορε οὗ Ρ; (δα πιοαϊ-οἴϊεγίηρ (ΠΠ52), ἴπ6 ρ]ι- 
οἴεγίηρ (Ὁ), δηὰ Ὄβρθοῖδίϊγ ἴπῈ 5ἰπη-οἴεγίηρ (ΠΝ ΌΠ)--- 41] 
{πε56 δε πανοῦ πχεηκὶοηδα ἴῃ Ὠδΐ.: ἘΞ πα δἰοηΐηρ οσδου οὗ 

5δοῦῆσθ, οὐ νηοῦ βδυςσῇ δἴγαβϑ 15 [δια τη [ἢ6 βδογίῆοιδὶ ἰανν5 οὗ 

Ῥ, 15 δυδεα ἴἰο οποῦ ἴῃ Ὠϊ., (2180 7), δηὰ δὲ ἴῃ ἃ ἰανν ἔογ 
ΒΙΟΠ ΜνΏΙΟἢ ἔἤεγα 15 ἰπ πὸ ρῥδγδίίε! ; {86 ρτεδαῖ Ὁδυ οἵ 

Αἰοπεπιεηξ (1,εν. 16), ἰῃ νι ἢ {πὲ 1, ον: τοδὶ συϑίθηι οὗ βδουῆοα 
δηά ρυπῆοδίίοη (1,6ν. 1-15) ουϊπιηδία5, 15 ἴῃ Ὠξ. ραβϑϑθά Ὁγν 

ἴῃ 5ιΐδθηοθ. Οἴοοιιγβα, ἴῃ 8 ἀϊβοουζβδα δἀ ἀγεϑβϑαά ἴο ἴμ6 ρεξορῖίδϑ, 

δῃηα σαργοδαηϊηρ (6 ρῥγορμοίοδὶ δηᾶ βριγιίυδὶ, γαῖμοῦ τῆ δη 

1Π6 ρῥγιθϑίν δηά σογαπιοηϊδαὶ ροϊηΐ οὗ νεῖν, ζοζαϊοα τοίετθησαβ ἴο 

ϑοἢ ἱπϑυτυςΟη5, οὐ ἃ γταροιτοη οὗ τδ6 αϊγαοίίοηβ ἔοσ {μοὶτ 

οὈϑογζνδηοθ, ψουϊά ποῖ Ὀ6 Ἔχρθοίβά: Ὀιυῖ, ὄανεη 1 [ἢ6 ἀοοιιπιεηῖ 

ἀεϑουιίηρ ἔπαπὶ οχίβίεα δὲ ἰπ6 {ἰππ|ὶ θη Ὠζ. τὰς νυϊτίθη, 

--ἃ αυεςίίοη νὴ ΒΟ ννα αὔθ ποῖ ἤδγα σοῃοοτπααά, ---ἰς 5 

οἶδα [μαῖ ἴΠ6 νυγιῖοῦ ἀ]ἃ ποῖ αἴίδοῦ δὴν ρτεαῖ ἱπηρογίδποα ἴο ἰΐ, 

οὐ γεαδΐ 10 ργδοί δ ν 85 Ομ οὗ 15 δουγοες. Ηδά δε 50 ἰγϑαϊεά 

1ἴ, δῃά Θϑρβϑοίδ!ν 1 1 δά ροββεβϑβαά ἴῃ ΐ5 Ἔγθβ8 ἃ γεοορηϊζΖεά 

Δυοῖν δηᾶ ἱπιρογίδηοσο, 11 15 ἱπογϑαάϊθῖα (Πᾶς ἢϊ5 τείδγθηοθϑ 

ἘΎΒε Τεηὶ οὗ Μεοίϊηρ 15 πιεηϊϊοηεά ἴῃ Ὠΐϊ. 411, Ῥυϊ ἴῃ ἃ ραβϑϑᾶρδ 
Ὀεϊοηρίηρ ποῖ ἴἰο Ὁ, Ρυὶϊ ἰο [Ε (Ρ. 3377.) Νόοτγ, ὄνθῶ ἴδμεγε, ἀοδϑβ ἴἴ ἄρρϑδγ 85 
τῆς οοηίγε οὗ ργτοδίὶ ϑδουδοῖδὶ ογρδηϊζΖαίίοη Τ8Πα ῃοη-πιεηίζίοη οὗ (ἢ6 5[η- 
οἤεγίηρ Ὀαβιάα {πὸ Ὀυγηῖ- ἀηὰ ρεδος-οἴδεσγίηρ ἴῃ 1258}} 19 νὸγν γε γκδΌϊ6. 
(Τῆι ἴὰ 15 ποί ἱποϊυάεά ἴῃ (Πα ἴεγπι φεδαΐ,, ““ 5Βδογίπος,᾽ 8 οἰδασγ ἔγοηι 1270. 
εὖ, οἡ ν.5.) [15 δἷϑο 5ἰηρυΐαγ (πδὲ ζογδᾶνι, Ῥ᾽5. νϑῦῪ ᾿σοπιπιοη, απ πιοβὶ 
Βθηεγδὶ ἰογπὶ ον ογεγίριρ᾽ (Ἰπο] υἀϊηρ᾽ 5δογιῆς 65), ἤενεγ οσουγβ ἰη ἈὈ[. 

ΤΟΥ 218 ,χ2)Ὁ, 8ε6 ρ. ΧΙϊ, ποίδξ. 

τερρὰ; 



ΧΙν ΙΝΤΕΚΟΌΌΟΤΙΟΝ 

ἴο τὶ 5Βῃουϊά ποῖ ἢανε Ὀδδη πτοία ϑγϑίεπιδῖς δηά Ἂχαοῖ. Ας τἴ 

15, ἢ6 πιον65 οἵ, ψιπουΐ αἀϊσρίαγίηρ (ἢ6 5π|4}16ϑ σοποθση οἵ 

τορατγά ἔογ πε ϑυβίδηι οὗ Ρὶ : διυοῆ ᾿πϑτα0η5 οὗ Ρ 85 πε γεΐδεξ 

ἴο δα πιδηςοπδα αἰπιοϑί ἱποιάθηΐα!ν, νιϊοιΐ δὴν βοῆβα οἵ 

{Π6 5: ρηϊδοδηςε δἰἰδοῃίηρ' ἴο {πΠ6πὶ ἴῃ {ἢ 6 5γϑβίδαπι οὗ νν οἢ {πὸν 

ἔογπι ραγῖ ; δηὰ πίδην οἵ Ῥ᾽5 τοδί οῃαγδοΐογιϑίις δηά ἔιησ8- 

ταθηΐϊᾷὶ ᾿ηϑοτυς(οη5, 1 τΠ6Υ ἀγα ποῖ Τσοηϊγδαιϊοίεα ἰη Ὠϊ., δὰ 

βἰπιρὶν ἱρηογαοά ἴῃ 1. ὙΤΠαγα οδη Ὀ6 ῃο ἀουδὲ ἴπαὶ ἴπ6 δυΐμοῦ 

οὗ 1. νὰβ δοαιδϊπίεα νυ ῥγί ς εἶν ἰαννβ δηὰ ἱηϑι τ οῃ5 ; 

Ὀυϊ [Π6 παίΐυγα οὗἩ ἢ15 δ᾽] 15] 0ὴ5 βῆοννβ δαὶ ἢ15 Κηον]εάρε οὗ 

{Π6π νν45 ἀδγὶνεά, ποῖ ἔγοπι ἴῃ 6 βυϑίαπιδίίς Ἔχροβίζοη οὗ ἴῃ 6 

οοηίφίηθδά 1η Ρ, διι ἔγοπι πὶ5 ργδοίίοδὶ δοαυδιπΐαπος ψ ἢ ἘΠῸ 

ἔογπι ἴῃ ψνῃϊοῃ ΠΟΥ νοῦ ορογαϊϊννα ἴῃ [ϑγδϑὶ ἴῃ ἢϊ5 οὐ ἄδν ; 

δηά (Π15 ἴῃ τῆδην ραγίϊουϊαγϑ αἰ γεά πγδίογιδιν ἔγοπι {πὸ γαριι- 
Ιαϊίοη5 1α1Ϊἃ ἄονη ἴῃ "." 

ΤΒΕ αἰβετγοηΐϊ γεϊαιίοη ἴῃ νοῦ Πὲς. τη βίαπάς ἴο {πε ἴῆτες 

Οοάδϑ5 ΟΥ]Ε, Η, δηά Ρ, πιδὰὺ Ὀε ἀδβογι θεά ρϑηδγα νυ 85 ἔο]ονν5 : 

115 δὴ ἐχῤῥαηδίον οἵ ἴῃ ἰανν5 τη ΤΕ (Εχ. 2033... 238.,.410.26 1.48:16)- 

ἰ 15, ἰῇ βδενεγδὶ δαίΐυγεβ, 2αραϊοὶ ἐο ἰῈ Τὰν οὗ ΗοΪπα55; 1 
σοηΐδιίη5 σέέμσίονς ἴο ἰανν5---ποῖ, ᾿Ιηπἀθοά, αἰνναγβ ἴπῸ βδᾶπὶα 85, 

Ὀι1-- ΘΙ Πλ}1 τ ἴο [6 σσταπιοη!δὶ ποι ςοη5 δῆ ορϑογνδησος 

οοὐϊῆεά ἴη {π6 ταϑί οἵ Ρ.Τ 

ΤΠα ἀδρεπάεποε οὗ Ὠῖ. προη ΤΕ, οὐ ἴδ οὔὲ δαηά, δηᾶ ἱἐΐς 

ἑπάδρεηάδηοα οὗ Ῥ, οἡ ἴπε οἴδοῦ, ννῃιο ἢ 15 ἴπιι5 6 Ὁ Π5η6 ἃ ἔος 

{πε Ἰερ 5] δεῖνα βθοίϊίίοηβ οὐ ἴπ6 Ὀοοϊκ, 15 πχαϊηϊαϊπθά, πῃ Ἐχδοῖῖν 
[Π6 βδηπιθ πηδηπογ, Τπγοι ἢ {πΠῸ ἀζοζογίσας βεοϊίοπβ. ὮὉϊ. οου- 

ἰδΔῖὴ5 ἔνο γοϊγοθρεοίβς οὗ ἴδε δδγίοσ βίαρε οἵ (6 [ϑγδοι τας" 

ννδηάδογίηρβ, οὐς (1ι0--339) δπιργδοίηρ [Π6 ραγοά ἔγοπι {πεῖς 

ἀεραγίιγα ἔγοπι Ηογοῦ ἴο {πο ῖγ ἀγγῖναὶ ἴῃ {πὸ ἰαπά οὗ Μοδῆ ; 

{π6 οἵπογ (93--1011), ἴῃ6 ερ᾿ϑοάβς οὗ ἴῃ6 ἀο]άθδη (αϊῖ, δπὰ ἴῃς 

δ Ίη 248, ἰὶ πιδὺ Ὀς οὐβεγνεά, ἔπε γείογεησα 15 ποῖ ἴο Δ τογίζέσρι ταρ ]αΑ- 
ὕοηβ οὐ ἰσεργοβυ, ρυΐ ἴο με ογδὶ---ἰ[πουρὴ δυϊμογζεα (Οὐ ΛῚΣ ἼΦΚΞ : Ρ. 275) 
--" αἰτοοίίοη " οὗὉὨ (Π6 ργίεϑίβ. (ΟΥ̓ οουγβο, ἴῃς σδγεπηοηῖδὶ υ5ᾶρΡ65 Δ] υὐςὰ 
ἴο ὉΥ ὮὉ πιυβί ποῖ δε ἱπιαρ!πεά ἴο ὃς πο ογ2}) οπδ5 συτγτγοηΐ ἰῃ 5 ἀΔ4γ.) 

ὙΎὍΠΟ τοδὶ εἐχρίδπαίίοη οὗ {Ππ|8 ἀρραγεηΐϊϊν δηοπιδίουβ ρου αν ἴῃ 
(Ππ τεϊδϊίοη οὗ Ὠΐϊ. ἴο ἴῃς ργεοβάϊηρ Ὀοοΐκβ οὗ ἴῃς Ῥεηίῖ.---ἰ(5. ἀδβρεπάφηςς 
Ὡροα οἠς 5εῖ οὗ ραϑϑαρεβ, ΜΏ116 1ἴ ἸρΏοτοβ δποίμεγ-- -ἶἰβ οὗ σουγθε ἴο ὃς 
[ουηά ἴῃ (δ ἔδοί [Πδΐ, δἱ ἰδ {πιὸ τνῆεη 1. ᾿ν85 σοιπροβοά, [86 ἔννο 5618 οὗ 

ραϑβδρε Ὰ(᾽Ε δηά Ρὴ) νεγὰ πο γεΐ οοριδὶ δα ἐμῖο ὦ οἰησίσ πτοογζ, ἀπὰ τῆς 
δυίΐίῃοῦ οὐΪγ πιδάδ υβ8ε οὗ Ε. 



ἘΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ Τ. ΤῸ ΝΑΒΚΕΑΤΙΝῈ ΟΕ ΤΕ. ΧΝν 

ανθηΐβ ἱπηπιοάϊδίοϊν (Ο]οννηρ τ᾿ (ΕΧ. 422-24); [Ποῦ ἂῦὰ αἷβοὸ 

ΒΕΥΝΘΓΆΙ ἱποϊάδηϊαὶ! δ᾽] 5]οης ἴο οἴπεσ ὁσσυγγθοησαβ παγγαίθα ἴῃ 

αη.-Νυ. [Ιη {Π6 ταεϊγοβρθοῖβ, ἴΠ6 παγγαίΐΐϊνα οὗ ἔχ. Νὰ. ἰ5 

[ΟἹ] οννεά βίδθρ ΌΥ 5ἴθβρ, δηά οἶδιι565, ΟΓϑοπιδίπηδς δη γα νοῦβθ 5, 

δα {γαηβογι6α ἔγοπι 1 νεγδαζέρε, Ὁ] Δοϊηρ' ὈΘγοηά ἴΠ6 ροϑϑι ΠΥ 

οὗ ἄοιδιί {π6Ὸ 56 ΌΥῪ ἴδε υυγιΐογ οὗ {π6 δαγοσ παγγαίῖνα οὗ 16 

Ῥεηΐῖ. ΑἹ] ἴπῸ ραϑβϑαρδδ ἴππ|5 ἔοΠ]Ποννεά, οὐ ἰγαηϑογι θεά, Ὀδ]οηρ’ 

ἴο ρατίβ οὗ Εχ. Νι. νοῦ αὔα τείογγεά (ὑροη ἱπάδροηάδηϊς 

στοιηάβ) ἴο ΤΕ ; ὄδνθῇ ψνῆογε (45 15. βοπηεί πιδ5 {πὸ οδ56) ΤΕ 
δηα Ῥ οἵοβ5 δδοῇῦ οἴδπο τερεϑδίθαϊν ἴὼ ἴπ6 οοιγβα οὗ ἃ ἔδνν 

νεγβοβϑ, (6 ταϊγοβρεοξ ἴῃ 1. ἔοϊΐοννβ ὑπ: ΟΥΠΊΪΥ [Π6 ρᾶγίβ 

Ὀεϊοηρίηρ ἴο ΤΕ, δηὰ ἀνοϊά5 μοβε Ὀοϊοηρίηρ ἰο Ρ. Ἐ ΤὨδ οδ56 

15 5 Π}Π8τ ἢ [86 οἴποῖ ὨΙσίογιοαδὶ δ᾽ τπιϑϊοηβ ἴῃ ὨΣ. 

Οἵ 686 ἰδς ργϊηοίραϊ ἀγε-- 
15 («πὰ ἐγαχυθηίγ) {πὸ οσίζ ἰο ἴμε ραῖγὶ- ΟὝ. 1516 2215. 247 )68 

ΕΥ̓ Χ0)Ὁ} 
43 (Β΄ ἂδἱ Ῥεοσ) Νυ. 251. 
4104. «38. 1816 ((εἰΐνεγτγ οὗ Πεοδίοραυς δος.) Ἐχ, τοὃ- 20 
616 (Μ45588) Εχ. 17 
6312. δΔηὰ εἰβεννῆογο (εἰ νογδηςα ἔγσγοηι Ερυρι) Εχ. 1415 143 
83. 16 ([πε πα πη) Ἔχ. 1:6. 
815 (ἤεγυ βογρϑηίβ ; δηὰ γοοῖς (Ὑχ) οὗ ἢϊηι) Ναυ. 21 δηά Εχ. 1γ57 
953 (Ταῦ ὄγδ, Μαβϑδῃ, ΚΙΡγοιῃ- βαιά 'ἄνδἢ)5 Νυ. 1113 Εχ. 17 Νυ, τι 
115 (ρα58ϑαρε οὗ πε δά 568) Εχ. 145 
τι' (Ὠαΐδδη δηά ΑὈίγδηι) Νὰ. 161}. 270. 80. 88. 
24Ὁ}Ὁ ((2) (Β414΄ 8π|)} Νυ. 223-24 
249 (Μ᾽ γίδηι᾽ 5 ἱεργοϑυ) Νᾶυ. 1210 
2517-19 (ορροβί(ΐου οὗ ᾿Απι4]ε) Εχ. 1η8:16 
2655 («Ποῖ οῦ δηά ἀεϊϊνεγαθοα ἔγοπι Εχ. 1913 ,7.9 δύο, 

Ἐργρῇ) 
2053 ( (ονεγίῆτον οὗ ϑοάοπχ δηὰ ὅσος σδη. 193» 

τλοσγῇδ) 
Νοίϊες 4180 ἔμε υ86 οὗ [6 ἤδπιὲ 27ογεὖ (ηοἱ δ51π41)}, 13» δ 19.410. 16. «3 οβ 1816 

"ΤΏε Τδῦϊο5 ἰὼ ἴδε ποίε8 (ρὈ. 10, 19, 24, 29, 33, 42, 46, 51, 112), δηά 

18 οχίγδαςο(β ργιπἰθὰ οὔ ΡῬρ. τὲ, 117, ΜΠ, 10 15 Ὠορεά, ἀ55151 (86. τοδάδγ 
ἴο ἀρργεοϊδίε ἴδε πιδῆηοῦ ἴῃ ὙΠΙΟἢ [Π6 τεϊγοβρεοῖβ οὗ Ὠΐ. ἀγα ἀδρεηάδηϊς 
υροη ΪΕ ἴῃ Εχ. Νὰ. [1}ἢ ογάεσγ ργορεγὶυ ἴο γεδ]ζα ἔπε ἡδίυγε δηὰ ἜἼχίεηϊ οὗ 
ἴῃς οοἰποίϊάεποεϑ, πα βδῃουϊά πηατῖς ἰῃ {Π6 πιαυρίῃ οὗ 5 οορὺ οὗ Ὁιϊ. (ες 
τείεγθηοοϑ, δηα υπηάογιης (ον, ἢ μα υ8δ65 ἴα Ηεοῦτεν ἰοχί, ουεγιης6) (Π6 
τνογαάβ ἰῇ σοπιπιοη: δε ὙΠ (ἤδη Ὅ6 δ0᾽]6 ἴο 866 δί ἃ ρίδηςα Ὀοιίἢ ἴμπε 
ρΡδ5β8αρε8 οἵ ἔχ. Νυ. ραϑϑεά ονεογ ἴῃ Ὠΐ., δηά [πὸ νατγίδίϊοηβ δηά δάαιτοη5 
ἴῃ 1. Οἱ ἃ οἴδιιβε ἴῃ 159. νΠΊΟ ἢ 45 Ὀδεη βυρροΞεά ἴο θ6 8 εἐχοερίϊοη ἰο 
ἴΠπ6 σἰδίεπιοηΐ ἰη (6 ἰοχί, 566 (6 ποία δαὶ ἴος. 

ἘΙΩ Νὰ. 2051) (Ρ) (πε ἴεγπι ἔοσ “" γος " 18 νοῦ, ποῖ Ἣν. 



ΧΥῚ ΙΝΤΕΟ ΌΟΤΙΟΝ 

2899 (2901), ἃ5 Εχ. 41 τη ,κ23 (Ε); 133 (86 νὸν οὗ Εβῃοοϊ 845 {πε 1᾿π||ξ οὗὨἨ {δε 
5016 5᾽ τεοοηπποϊίγίηρ ; 155 (Π6 ἀχοπιρίίΐοη οὗ Οὐδ δἷοπς (νουΐ ]οβυδ, 
ννῆο 18 ηοΐ πιεηϊοηεξά 845 οἣς οὗ ἴῃς 5ρ165) ἔγοπι {πε βοηΐθηςθ ραβϑϑδά οὐ ἐἰξς 
Βρ[65; 118 ([ἣς απὶις 7εγεδένίδε οΥΓἹ ογεῦ (πη. 125. Ὑῃα πυπιογοῦς 
Ραϑϑᾶρεβ γείεγγεά ἰο Ὀγ ἴῆς ννογάβς “5 ελουαλ ςῥαξέ (ρ. ἰχχχὶ), ννῆογε 
{86 Υ δὰ ποῖ δαγίεσ ραϑϑαρεβ οὗ 1. 1561, ἀτὸ α'5σὸ γερυ]αγὶν ἴο Ὀς ἔουπά 
ἴῃ 1Ε, ποῖ ἴῃ Ρ. (Τῃδὶ 182 Ἵοδηποί γεΐεγ ἰο Νυ. 18} ἴς ϑῃοννῃ οὐ τοῦ. 
ΤΕ τεΐεγεηος 15 ὁσοδϑίοδν ἴὸ ἃ ραϑϑαρα ηοΐ ρῥγεβεγνεά ἴῃ οὖν Ὄχι ϑπρ 
Ῥεβηῖ. : οὔ. τοϑ᾿9 1η156 2853.) Οη 4283, 566 ἴῃς ποῖ65 σχῶ 7ος. 

ΟΥ̓ {Πα ἱποιάδηϊβ δγα δηπυτηθγδίθαά, 411 ἀγα παγγαϊθα ἴῃ ΤΕ; 

νν ἢ 16 ἴῃ {(Π6 ο456 οὗ 5Βοη1δ ννῆϊοῦ ἂῦα παγγδαίβά ἴῇ  ἃ5 ψ 6 ]}, τῆ6 

[6γπι5 οὗ {πὸ δ᾽] υβίοη ἴῃ Πί. ἀῦα βδιαοῦ δἂ5 ἴο δῇον (παΐ δα 

ννηῖον ἐο] ον [ΕἙ4, ἀπά ποῖ Ρ. Τῆιυ5, 16 (Π6 ῥγοπιῖδα οὗ 

18 15. ἰουιηά πη Ὀοΐἢ ΤΕ δἀπᾶ Ρ, ἴπ6 οαζᾷ 15 ρδουϊαῦ ἴο 1Ε ; τῆς 

πδηια “Πογοὖ 1᾽5 υϑεά Ὁγ Ε, Ὀυΐ ποῖ Ὁ Ρ (νῇο αἷννδυβ ὑγείεγϑβ 

52,42); ἴῃ 5ρ165, 845 ἰὴ 1Ε (Νὰ. 133230), Ἰουγηθυ ΟὨΪγν 45 ἔδτ 85 

Εϑῃοοὶ (πᾶσ ΗἩθρτοη), νβογεδϑ ἢ Ρ (Νὰ. 1221) ἸΘῪ ΡῸ 85 ἔδγ 

85 ΕΘΠΟ (1 ἴπΠ6 αχίγαπια ηογίῃ οὗ σδηδδη) ; ἴπΠ6 Ἔχαπιρίίοη οὗ 

Οδἰθῦ αἷοπε (136) ἀρτθαβ ἢ ἴμ6 ταργαβοηΐδίοη οὗ 1Ε (Νυ. 

1439) ἀραιηβί (ἢδὲ οὗ Ρ (Να. 1498’ 80. 88), Παγα Ποϑῆυδ 15 πιθη- 

[᾿ἰἸοηδά δὲ {ἴπ6 βαπια {{π|6 ; {Π6 πιοηϊίοη οὗ ᾿Ὠαϊῆδη δηά ΑΔΑΡ γδηι 

(νπουΐ Κογδῇ) 15 ἰη ἀρτθαηχθηΐ ἢ [Ε᾿5 πδγγδίνα ἢ Νὰ. τό, 

ΠΟ δἷθϑο πᾶπιεὲ5 ᾿Ὠαΐμδη δηὰ ΔΡιγαπὶ ΟὨΪΥ ([Π6 ραϑϑαρδὸβ 

 ὨΙΟἢ βροαῖΐς οὗ Κογδᾷ Ὀεϊοηρίηρ ἴο Ρ). Τἤσγα ἀγα ΟὨΪΥ Ζ΄γέο 

. αοῖβ. πιδητοηδά ἴῃ Ὠΐ. ἔοσγ ννῃϊοῖ πο ρδᾶγδ116] ἰ5β ἴο Ὀ6 ἔουιπά ἴῃ 
1Ε: 133 τ1Π6 πυπιθογ (ἐννεἶνθ) οὗ [6 βρίθβ (Νυ. 135:16 Ρὺ); το 

[πα πυπιρογ οὗ 5οι15 (βανθηΐγ) Π νυ ]Οἢ ΔΟΟῦ σδπλα ἄοννη ἰηΐο 

Εργρὶ ((η. 465] ἔχ. 1τὅ Ρ); δηὰά 1τοβ δοδοῖδ-νοοά δ5 [6 πιδίθγιαὶ 

οὗ τε Ατῖς (Εχ. 2510 }ὴ. Τῇαδβα οοϊποίάδησθβ, βοννανοζ, ἴῃ νον 

οὗ {πΠ6 σοηδίδπου ἢ μοῦ [ἢς6 Ὠιδίογιοδὶ ραγίβ οἵ Ὠζ. δῖβ 

ἀερεπάεπί ὑροη 7Ε, ἀγα ποῖ βυβοίεπε ἴο Ἂϑίδο 5 {π6 56 οὗ 
ῬΡ: τ6 [ἄγος ἔδοϊβ τηθητοηδα νου ποῖ Ὀ6 ᾿ηνοηϊοά Ὀγ Ρ, 

Ὀαϊ ψουϊά 6 εἰεπιοηΐβ οὗ ἰγδαϊτοη, ννιοἢ τπουρἢ ἴΠ Υ Ὠάρρϑη 

ἴο 6 τεοογάδά (ἀρατί ἔγοπι Ὠ 1.) οηἷγ Ὁγ Ρ, ννου]ά παΐυγαιν Ὁς 

Κηονῃ ᾿ηἀδρεπάδηςν ἴο ἴῃς νντΐοσ οὗ 1. Απά 85 τεραγάϑβ 

Ὧι. τοῦ, ἰπ ραγίϊουϊατ, ἃ οοπιραγίβοη οἵ Ὠϊζ. τοῦ ὃ στ Εχ. 

441:3.4 τῃᾶΐῖας 1 ΠΙΡΉΪΥ Ῥγοῦαρίς παῖ {π6 ἰαίίογ ραβϑαρῈ, αἱ 

1Π6 {ἰπ|ὰι ἤδη Π.. ννᾶ5 σοπιροβαά, 511} σοηϊαϊηδα 4 ποίϊος οἵ 

{π6 δῇ οὗ δοδοϊδ-τνοοά (5ε6 Ρ. 117 ἴ.). ἢ 
Ὁ τοδ [86 παηιδς τὰ (συ ϑίδ πε 1411ν}) [Π 6 σαπιο 845 μοβα ἴῃ Ῥ᾽ 5. ἰπογατγν, 



ἘΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ὯΤ. ΤῸ ΝΑΒΚΕΑΤΙΝΕΒ ΟΕ ΤῈ ΑΝῸ Ρ χνὶϊ 

Τῆς δυϊποτβ πιεῖ ποά ἴῃ ἐγοαϊϊηρ (Π6 Ὠἰβίοσυ οὗ ΤΕ ἰβ: 
ΔΗΔΙΟΡΌΙ 5 ἴο ἰπαὶ ἔοϊ οννε ὃν ἢιπὶ ἴῃ ἀθαίης τῇ (Π6 ἰαννδ. 

Η!5 τεξεγθῃσαϑ ἴο 1 ἢανε πιοϑβίϊν ἃ ἀ!ἀδοῖίς αἷσι: Βρησα [ΠΥ ἅγὰ 

δΔοσοπηρδηϊδά π50.4}}γΥ ὉῪ ραγεηθίς σοπηηηδηΐβ, ἀδϑιρηδά ἴο Ὀγίπρ' 

Ὠοπὶα ἴο (6 ϑγδοὶῖα γεδάθγ (6 {πεοογδίϊο διρηϊῆοδησα οὗ 

πε Πικίογυ, δηά ἴο ἄζοιιβα ἴῃ πὶ Ἔπιοίίοηϑς οὗ Ὀδοοπληρ ρσταδί!- 

τὰς ἰονναγάβ [6 ἀϊν!ηα [,δδάδγ δηά Βεηείδοϊοσ οὗ δι15 παίϊοῃ. 

ΟΥ̓ [πε ἴνο γεϊγοβρθοΐβ, {πε γϑὶ 1|πδγαϊαϑ ᾿Θοναΐ᾽᾿ 5 σοοάπμθϑβ 

ἴῃ Ὀτγηρίηρ ἴϑσγδοὶ οαΐίεϊν ἔγοπιὶ Ερυρί ἴο [6 Ὀογάδες οὗ ἴδε 

Ῥγχγοζηϊεθά [,δηά ; ἴδε Ξεσοηά δχαηλρῆος Ηἰἱἰς ἔογθεαγαποα δηά 

ΤΊΘΓΟΥ ἰη ταϑίοσγίηρ 1 ἴο ἔδνοιιγ δέζεαγ [Π6 δίῃ οἵ ἰῆθ αοϊάδη 

δ]. Ασοοοτγαϊηρὶγ, Ψ Π16 πυπΊθγοιβ ραϑϑαροβ, ᾿ΟΠΡῸΙ ΟΥ̓ 

Βῃοσγίου, 845 ἴΠ6 σᾶϑθὲ ΠΊΔΥ ὃδ, ἄγε ἱποογρογαϊβα υδγδαζίρε, ἃ5. ἃ 

τυ]ς τἴῆ6 συνοίδηοε οὗ ἴπ6 δαυϊθῦ παγγαίινα 15 γαργοάμυσαά ἔγθοϊνυ, 

ἢ ΔηΊρΡ]Ποαίοσυ δά άἀϊτοης οδ]ουαίοα (1πΠ πιοβί οδ565) ἴο 

Ξυρραβί ἴο ἴδε τοδάδσγ [ἢ6 ἰθϑϑοηβ ΏΙΟἢ 16 δυΐπογ ἀθϑιγεά 1 

ἴο ἴδδοῇ. ΟΥ {ἢ15 Κιηὰ αἵ ἴῆ6 σοπηπιοηΐβ, 5. ΠΙΠΊΔΓΙΘ5, ΟΥὉ 
5ῃογί βρϑεοῆδβ (βϑοἢ δ5 168: 18.20.31. 27. 20:88, 488, 46 27. 324-35. Β0Ό. 81. 

88, 86:87 χ88. 4-]) τυ ἢ ἤάᾶνα ἴΠ6 εἤεοί ἴη ἀΠβαγεηὶ ννὰγϑ5 οὗ οδ] πρ' 

αἰζοηθοη ἴο [πονῇ 5 ρΡιγροβαβ, οὐ ἀθδαίηρβ, ἢ Ισγϑοῖ, δπά 

ἴο {πε πιδηποῦ ἴῃ ὨΙΟἢ Ισγαρὶ γσοσροηάδά ἴο ἴπ6πὶ.0. Βαυΐ ἴῃ 

οἴποσγ οἂδ65 ἴδ δι αι οη5 ἅγὰ οὗ ἃ πιοῦα βυϊδδϑίδηςιδὶ οπαγδοῖθσ, 

δηα πιοηϊζίοη ἱποϊάθηϊβ οὗ βοπὶθ ἰηΐθγεϑδί οὐ ἱπιρογίδησθ, ἢοΐ 

ποίῖ!οθά ἴῃ 6 ἡδτγγαῖϊνε οὗ ['ἙῈ. Τῆι (Ἰποϊαάϊηρ ἴννο οὐ [ἴγθα 

ἔγοπι οἴδογ ραγίβ οὗ Ὠ1.) γα ἢπά οἵ [ἢε αἰίογ [κπά--- 
1912 (οδες βυρρεβίβ 186 δρροϊπίπιεηὶ οὗ δϑϑιϑίδηϊ 1υ45.65); 116} 

(Μοβοβϑ᾽ οουηπβεῖ ἴο ἴῃς υἀρ65); 13 ((ἰῇε ργοροβαὶ ἰο βεηά ουΐ βρὶε5 
ἐπιδηδίεϑ ἔγοηι ἴῃς 2εο2 16); 157 (Μοβε5 ρυπὶβῃεά ἴον (με δεοῤἕε᾽ 5 ἕαυϊϊ ; 50 
45 431); 25:7.9. 18:19 (19 Γγ7δο] ἔογθιάδη ἰο πιακαὸ ννασ ἢ Εάοπι, Μοαδῦ, δπὰ 

Νυ. 44221::35; θα {ΠῈῪ τὸ πιεπἰοπεὰ ἰπ ἃ αἰ βογεηΐ ογάεσ, δπὰ {πὸ ,ῦγρε οὗ 
86 1{᾿Ππογᾶγὺ αἰ ετβ ἔγοηι ἐμαὶ οὗ Ρ (566 {Π6 ποΐ65) : ἤδποα [Πς ῃοίϊος (ἔγοπὶ 
υνυνδίενεγ βουγος ᾿ξ παν πᾶνε Ὀδεη ἴδ θη) Ὁ} οσεγίδιην ποὶ ᾶνα ὕὈεδθη 
ἀετγίνεά ἔγτοπι Ρ. [1ἢ ττὸ.ὅ λοσί (0"Π), δογϑες ανπαᾶ ἐλαγίοίς, ἀπὰ δωγεμσα αὐεν 
ἕλεν, τὸ Ῥοϊηίβ οὗ οοηϊδοϊ ν ἢ Ρ᾽5 παγγδαῖνε οὗ (6 ραβϑϑαρε οὗ (ες καεά 
568 ἰη Εχ. 14 (8ες ν. Ὁ" 9. 170. 180. 290. 281), φοῃῃρ. 1635 ἐγεῤέααξίονι (ἘΣ. 12}1}), 265 
λατγα δοπάαρε (8εε τοῖο), 268 ςἠγεξολοα ομἕἦ αγηι (ἘΧ. 6ὅ: οὗ, οἡ 4283), ἐο δέ ἴο 
ἕλόο 7ῦγ α Οοά (26}7 2013 (8)) Δηα το ὅς ο 7ελουαΐ 707 α ῥεοῤίε (279; 5ε6 ου 
26}7- 18). Δηα ἴῃς τνοτα8 ἕγοπι ο. 4, οἰϊςἀ οη Ρῥ. Ιχχὶ : Ὀυϊ 1 παν ὃε αυεπίοηπεά 
Ὑὐεῖπος ἴΠ686 Ἔχργοβϑβϑίοηϑ ἄσγὰ ποῖ ἴοο ἰβοϊαίεά, δπά ἴοο {{{|6 αἀϊδιϊηοϊίνς, 
ἴο εΞ(4 0:5} ἀερεηάεηςε ὑροη Ρ (οἷ. 450 2. Ο. Ζ. ρρ. 138, 143). 

“ Νοῖϊος σηοῖ, ποῦν, 41 (αἴον τπὸ γοϊγοβροςί,ς. 1-2}, το (αἴον οἴ--τ0}}). 

Β 



ΧΙ ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

(6 ᾿Απηπιοηϊί65) ; 2.912. 320-25. 4,3.}1.}8Ὁ (ἀγοεοοορίοδὶ ηοίῖς 65); 225 (πιε5- 
ΒΘΏροΓβ ἴο ϑίμοη βεηΐ ου( ἔγοπι ἰἢς νυ] άσγηςβ8 οὔ Καεαξδπ)οί) ; 29 (ἢονν ἴδε 
Ἑδοπιῖῖος5 δηὰ Μοδθιίεβ παά ἔωυγηϊϑῃθαά (6 5γδο 5 ἢ ἔοοα); 30 

(ϑἰδιυρ βίος οὗ δ: Ποπ᾿ 5 50η5); “Ὁ (ἀδδογὶ ρίίοη οὗ [Π6 γερίοη οὗ Αγροῦ, δε 
ἔγοπι Ὁρ); 251::3 (Μοϑεβ δησουγαροποηῖ οὗ ]οβἤυδ); 4233. (Μοβεϑβ' εηἰγοδίν 
ἴο 6 ρογπιεα ἴο οηίεσ Οδηδδη); οὗ (Μοβεϑ' ἱπίεγοθϑβίοη ἕο Αδγοη, δῆϊες 
ἢ15 ϑἷῃ ἴῃ πιδικίηρ (86 Οαοϊάεη (διῶ ; 95} (ἰΠε ἀυ8ὲ οὗ ἴῃς Οαοἰάεη (α] οδϑὶ 
ἴπῖο {π6 βἴγεαπι (μαὶ ἀδσβοεηάεά ἔγοπι {πΠ6 πιουηῖ); τοῦ (ἀδαίῃ οὗ ἄδγουῃ δὲ 
ΜοςξγαἈ); το» (Ξεραγδίίοη οὗ {δε ἐγῖδε οὗ 1κενὶ ἔογ ργιἜϑ! ἑυποιίοη5); 109 
183 (βἰαιϊεπιοηὶ (παι ]Ἔονδῇῃ ἰ5 (π6 ““᾿πμογιίδηςσε" οὔ ἰδ {δὲ οὗ [,εν]); 17}6 
288 (ργοπ δα παῖ ἴβγδϑὶ βϑῃμουϊὰ το πιογε γεΐυγη ἴο ΕΡΎΡί); 258 (18 δςϊ 
{παῖ ᾿Απιδὶ οἷς, ννῆεη ἰξ πιεῖ Ισγαοὶ δἱ Εδρμιάϊηι, ἔχ. τη5 5. ουἱϊ ΟΥ̓ Πεῖρίε55 
βίγαρ Ῥ͵Ἴθγβ ἴῃ (ἢ γϑαγ) 

Τῆς ργδρῆϊς πιθοῦ ἰοῦ ἢ 68 ἴῃ 1 ““πγυγπιυγεά ἴῃ γους Τδη(5,᾽ 15] ““ρἸ᾽γάεα 
οὔ ἜΝΘ οπα δῖ8 ψεδροῦϑ, τἷϑ ““δηΐ ρυγβυεά γου 845 Ῥ665 ἀο,᾽ 14 ““τνερὶ 
Ῥεΐογε Ϊεβονδῆ," ὅζο., δε ῥγδϑυπίδΟΪΥ πιεγεῖὶν εἰεπηθηΐβ ἰη (ἰἸὸ δυϊῃογ᾽ 8 
Ρ᾽ οἴαγοβαυς ργεϑεηϊδίίοῃ οὗ ἴῃς Ὠἰϑίογυ. 

Τῆς πυπλῦστ οὗ οαϑ6ς ἰ5. δ'5ο γουηδγκαῦϊο, ἴῃ ΝΟ ἃ ρῆτγαβα, 

ΟΥΡΊΠΔΙΪΥ υϑεά τη {πὰ ἀδδοσγίρίίοη οὗ οπα ἱποίάδηΐ, 15 δρρίδα 

ἴῃ Ὀι. ἴο {πΠ6 ἀδεογίρίίοη οὗ δηοίμογ; ἴῃ τἢ6 Τδῦΐεβ (ρὉ. 1ο, 

24, 815.) ἴῃεβε γα ᾿ἱπάϊιοδίεα ὃν ἴδ6 ραββϑθαρὲ αυοΐϊδα ὈεδίηρΡ 

δηοἰοβϑά ἴῃ 8 ραγθηίμοϑιβ. ΤὮ6 οδ565 ἃγα--- 

Ὁι. τ (ἡ ἴαγη γου δπά ἴἰακα γουζ Ἰουγπου,᾿" Ῥογγοννεά ἔγοηι Νυ. 1425, 
(μου ρ πε οοσοαϑίου 8 αὐ ἃ αἰ ογεηϊ οπ6); τὔν (61 σδηποίῖ Ὀδαῦ γου 
δἰοηα," Ὀοτγοννοά, ποὶ ἔγοπι Εχ. 18, {πε οοςδϑβίοη ΒΟ ἢ 15 Ὀεΐηρ ἀεπογι θεὰ, 
Ὀαὶ ἔγοπι Νὰ. 1116 ““7 οδπηοί Ὀεδτῦ 411 [15 ρεορὶε δἱοπε " : οὗ, ν.13 ἢ Νὰ. 
11}70); 1806 (ἔγοπὶ Εχ. 1221 1416); 153 ({ςτοπὶ Εχ. 1322]: Νὰ. 1419); 1535. (τότ 
Να, τοἶϑῦ), χάδι (Να. 20}}; Ὀ. 21} (ἔγοπι Νὰ. 214); 2530. 350 (ρῇγαβεβ ἴῃ ἰῃς 
πιεββδαρὲ ἴο δέζοη, Ὀογγοννεά ἔγοπι Νὰ. 207. 180 (ῇς. πιεβϑαρε ἴο Ζορι) ; 
232. δὺ (ἀεϑογρίίοη οὗὨ 19γδ6} 8 δποουηίοσ τὶ δέξοη, Ὀογγονγεα ἔσγοπιὶ Νὰ. 
2123. 8 (ῃς ἀεξογρίίοη οὗ {πε δποουηΐοσ ἢ Ὁρ - ἴῃ 15. οδ56, τυ ]ς Νὰ. 
τ ΘΓ ΟΏ5 ΟὨΪΥ (Π6 5'δυρῃίεν οὗ Ορ' 5 βϑοηβ, Ὠϊ. πιδηϊοηβ ΟὨΪγῪ {πε 5δυρμίοσς 
οὔ (8οβε οὗ ϑίζο"); οὔ (Μοβεϑ' δϑίϊηρ ου {πὸ οοσδβίοῃ οὗ ἢἰ5 3 γε αϑοεπῖ 
οὗ {π6 τιουηίδίη, ἔγοπι ἔχ. 3433» ἢ15 ἔδϑιίρ' οὐ {πὸ οοσαβίοη οὗ ἢπὶβ ἐλέγα 
δϑοοηῖ; ἴῃς δϑίηρ οὐ ἰἢε τοὶ οοοδβίοη ἰ5 ποὶ τπδηϊοησὰ ἰῃ Ἐχ.); 

935: 2ε 90 ((γοπὶ Εχ. 42}}}.18.,. (Ποι]Ρ].} {Πῃ6 οσοαϑβίοη δοΐυδιυ τεξεγγεά ἴο 15 
Εχ. 445); 933 (ἔγοπι ἔχ. 423 Νι. 146); τοἱ; (οὗ, ἔχ. 42}).--ἰῃ βοπιε ἰηβδίδηοεϑ, 
(Π 6 ραϑϑαρεϑβ ἄο ποΐ ἄρτεὶ ῃγουρθουΐὶ συέγδαξένε; Ὀμὰὲ {πὸ γεβοιιίδηςς 15 
αἰνναυϑ8 50 ΠΟ ἘΠΕ οἷοβε ἴο ἰεανε τὸ ἀουδέ ἰἢδι (πε ραϑϑαρε αὐυοϊεά 15 {πε 
βδοῦτοα οὗ (ες ἔεγηιβ π56α ἴῃ ὮὈῖ. 

Τῆς Ὀδαγίηρ οὗ δε ἔδοϊβ υ5ὲ ποϊεά οὐ 6 δυϊποῦβῃρ οὗ 

1πΠ6 ῬοΟΚ ν1]] Ὀ6 οοηδι!άεγεά συ βου θητν ; 566 Ὁ. ΧΙνΠ). 

ΤῆΘ σεπογδαὶ γαϑυϊὶ οὗ (Π6 ρῥγεοθεάϊηρ δχαπιηδίίοη οὗ τς 

τοϊδίιοη οὗ Ὠι. ἴο {πα ργϑοδάϊηρ θοοΚβ οὗ πε Ῥαεηίαίειοῃ, Ὧ85 

“ Οἔ, Ὀι1Π1πι. Ρ. ὅτο; Δνοβίρμαδὶ, ΡΡ. 80 ἔ,, 110. 



ΚΕΓΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ὉΤ. ΤΟ ΝΑΞΚΕΑΤΙΝΕ ΟΕ ΤῈ ΧΙΧ 

Ὀδθη ἴο 65 Δ Π5} {Π|ὶς ἔδοῖ : ἴῃ ποϑιῖπαῦ 115 ἰδίογισδὶ Ὡοσ 115 

Ἰεριϑἰδίινα βθοϊίοηβ οδη Ὠζ. Ὀ6 βσῇονῃ ἴο Ὀ6 ἀδροηάσηϊ ὕροη ἴΠ6 

5ΟΌΓΟΘ ΨΏΙΟΝ Ὧδ45 Ῥδδη ἰογπιε Ρ᾽; ἴῃ Ῥοίῇ, ἰἴ ἴα ἀδιοηβίγδοῖν 
ἀερεπάεηϊ ὕυροη ἴΕ. ΤὍΤῃα Πιβίοτίοαὶ πιαίίοσ Ὀθῖηρ'᾽ οὗ βεοοηάδγ 
ἱπιρογίδηςα ἱπ ὈὨΐ., ἀπά 6. 5-11 Ὀεΐηρ᾽ ἃ ραγαηαῖίο ἱπίγοαποίίοῃ, 

ἴῃ Ἰερι βαῖνε Καύηθὶ οὗ ἴῆ6 Ῥοοϊκ (ο. 12-26. 28) ΠΊΔΥ Ὀ6 

ἀαϑοσροα Ὁγοδαΐν 85 ἃ γουϊδοῦ απ οηἰαγρεοα οαξίο οΥ 2}6 

“« Ββοοξ οΥ ἐλο Οουοηπανρ,." ΜΨΝῺΥ βυοῖ ἃ ταν βίοη δηά δηϊαγρε-. 
πιεηΐϊ οὗ ἴδε Βοοῖκς οὗ ἴπΠ6 Οονεηδηΐ ννὰ5 υπάογίδίη, δπά ὮΥ 

[6 ἰᾶανν5 οὗ ἴϑγδοὶ ννεσα 5 επηροάδαάδα Ὀν ἴπὸ δυΐϊποσ ἰπ ἃ 

Ποιι]δίῖς σοπιπιοηΐ, 15 ἃ αποδίίΐοη ΨΏΙΟὮ οδη οἠΐν Ὀὲ ΠΥ 

Δηβννεγοά ἴῃ ὃ 4, νβδη 1Π6 ἀαΐα δηὰ ογὶρίη οὔ ἴῃ6 Ῥοοῖ ἤδγῈ 

Ὀδθη δρρτγοχιπηδίεϊν ἀδίογπιηδά. ᾿ 

ὃ.4. 8.026 απὰᾶ Ολαγαοςίο᾽ οΥ Ἰϑεμίογομορῖν ; {5 “οριΐηαηΐ 7Ζρας. 

ΤῆΘ Βευϊζογοποηηο ἀϊβοοιγθαβ πᾶ Ὧδὲ 5814 ἴο σοπργίβα 

ἴμγαθ εἰεπιθηΐβ, δὴ ἀΐεέογίοαί, ἃ ἰεριοἰαέέυο, ἀπὰ ἃ ῥαγρρθέϊο. " 

ΟΥ̓ τ18656 τμ6 ραγδπδῖῖς δἰεπηθπὶ ἰς θοϊῇ {Π6 πιοβὲ ομαγδοιογι βεῖς 
“δηά (Π6 πιοδί ᾿πηροτίδηϊ; ἰἴ 15 αἰγεοίοα ἴὸ [ἢς ᾿πουϊἱοαίοη οὗ 

οογίδιη [πη απιεηΐϊαὶ τοϊ!ρίοιβ δηα πιογαὶ ργ ποῖ ρ]6 5 ἀροη ννὨ]Οἢ 

τη6 ΥΥ τιον ἰὰγ5 ρτοδῖ βίσγεϑϑ : {π6 ἢἰβίοσγιοδὶ δἰθπχθηΐ 15. 411 Ὀαὶ 

ΘΩΓΓΕΙΥ βυρβογνίθηΐ ἰο 1 (ἴῃς τεΐξαγθησθς ἴο τῆς ἢἰβίογυ, 85 

βδιὰ Ὀείογα, μανίηρ ἡδαγὶν αἷννδυβ ἃ αἱάδοίο 41π|): ἴδε 16ρ15- 

ἰαῖινε εἰαπιθηΐῖ, που ρὴ πδίυγαϊν, 45 [ἢ6 οσοπαιϊτοη οὗ παίϊοηδὶ 

νν611-θεϊηρ, ρΡοββοβϑβϑιηρ 24η ἱπάδερεπάδηϊ νδίτα οὗ 15 οὐνῃ, 15 ἀδ76 

νἹοννοα ρῥγπηιαγιν Ὁγ ἴδε τον ἃ5 ἃ νϑῇϊοϊα ἔογ δχθπιρ  γτηρ᾽ 

{Π6 ῥσγίποιρίθς νι οἢ 1[{ 15 [6 πιαίῃ οὐ]εοΐ οὗ ἢ15 ὈοοΟϊς ἴο επέοτοβ. 

ΎΤΠΕ δυίπον ψυτοίθ, 1 15 δνιάθηΐῖ, υπάού ἃ Καθ βθηβα οἵ ΠῚ 

ΡοΓ]5 οἵ ΙΔο]δίτγυ ; δηά ἴο ριιγά 15γδαὶ δρδιηβὶ {Π15 ΌὉῪ ᾿π5 Πρ ἡ 

δδγηθϑῖίν οὐ ἴδε ἀδδί οὗ σταίιᾶς ἀπά οὔδάϊεποα ννῃιοῦ 1ἴ οννας 

ἴο ἰῖ5 ϑονογεῖρῃ Ἰογά, 15 ἰπ6 διηάδαπιεηΐίαΐ τοδοπιηρ οὗ (Πς 

Ὀοοϊς. Δοοοτγάϊηργ, {πΠ6 συ ἢ5 οἡ νοἢ ἢς ἴοναβ ἴο ἄννε]] τὰ 

{ΠῸ 5οἷε ἀοάπεδά οὗ Ϊ]εμοναῖ, Ηἰβ ϑρι γι (ο. 4), Ηἰ5 
8... σιακαπαντααικδρνσσατασεονν 

οἤοῖοο οὗ ἰςῆαοῖ, δηᾶ ἴΠ6 ἴονα απά [δι] 2655 Ἰνδοῦ Ηδ ἢᾶς ξ ; 

5ῃοννη ονναγαϑ [ἴ, ὉΥ τεαδεπηηρ [ἴ ἔγοηι 15 δεγν! τὰς τη ἔργρί, 

Ὁγ ἰεδάϊηρ τὲ ςδίεϊγ [πγουρὴ τΠ6 ἀδβογῖ, ἀπά ὈΥ ραπίίπρ τ ἴῃ 

8 ἰαπά δρυπάδηςν Ὀ᾽εσϑεα ΌὉγ παίαγε᾽ 5 Ὀουηΐγ ; ἴγοπὶ νυ] ῇ 



ΧΧ ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ᾶῖ6 ἀσάυοοα τῃ6 ρτεαΐ ργδοῖϊοδί ἀι165 οἵ ἰογαὶ δηά ἰονὶπρ 

ἀενοίζοη ἴο Ηΐϊπι, δὴ δὐρϑοΐυϊα δηα υποοιηρτγοπ βίη γερυά!δ- 

| τίοη οὗ 811] ἔδῖϑβε ροάβ, ἃ οῃδεογίι δηὰά γεδάυν ορεάϊεηοςε ἰο Ηἰς.. 
νν1}}, ἃ νναγπ-πεαγίθα δηα ρϑπεγοιβ δἰπᾶάς τονναγάβ πηδη, ἴῃ 

Ε [Π6 νᾶτίουβ τοϊδίίοηβ οἵ {ΠῸ ἰὴ νοῦ (6 Ισγδοὶῖα 15. {|κοἷγ 

ο ὃ6 Ὀτουρσδῖ ἰηἴο οοηΐδοῖ τ 5 ΠΘΙΡΉΡΟΙτ. Πε6μονδῇ δίἷοῃς 

5 αοά; ποτα 15 ποπα Ῥεϑιάς Ηϊπὶ (485. 89); Ηδ 15 π6 ΑἸΠΊΙ ΡΥ 

τιαῖΐογ οὗ ποάνθη δπά δαγίῃ, ““1πῸ6 ἀοά οἵ ροάς δηὰ [ογά οὗ 

Ἰογαάς ᾿" (1το16. 17), ψῆο ταιναγάς Ὀθοϊῃ {π6 γὶρβίθοιιβ δηα {π6 δν]]- 

ἄοοσ δ5 δε ἄδβογνοβ, δηά ψῆο ρόονθγηβ 411 πιθὴ στ δρϑοϊίε 

ἱταράγ 4 }Πγ δηά ᾿πϑίοα (710 τοἹ7.), ὙὍΠδ σεηΐγαϊ! δηά ῥγίηοῖραὶ 

ἀἰδοουγβα (ο. 5-26. 28) ορεὴβ ἢ ἴμ6 εσαίορια; δπὰ τῆς 

ΕἸγϑί Οοπηπιδηδτηδηΐ, “ὙἼΠου σα] ἤανα ἢο οἴποσ ροάς Ῥεΐογε 

τη6,᾽ πιδὺ Ὀκ 54:4 ἴο 6 πε ἰαχί, νοἢ ἴῃ ἴῃς ταδί οὗ ο. 5-11 

15 δ'οαιθπῆῦν δηά πιονιηρὴὶν ἐχραπάθά. επονδῇ 15, πιογθονεῦ, ἃ 

Αρέκζμεαὶ Βεῖπρ', 155: ΠΉ}18Γ ἴῃ Κιπά ἴο δὴν δηᾶ δνεγυ πηαίεσ δὶ 

“ ξογηι: ἤδῆοα 20 56 ῃ51016 γεαργοϑθηίδίἊςοη οδη ὃσδ ἔγαπιοα οὗ Ηϊπι; 

51} 1655 δῃοιϊὰ ἴϑγϑθ] ψνουδῃϊρ δὴν οἵπογ πιαίογιδὶ οδ]θοῖΐ, 

ΜΒδί μεσ βοπι τεργαβεηϊαίίοη οὔ ἴῃ μυπηᾶπ οἵ δπἰπγαΐ ἔογπι, οὐ 

δνθ ἴπ6 μοβὲ οὗ ἤδανθη (412: 163. Αηά ]επονδῇ ἢ85 οἦ 
5γαθὶ. Ης [μδ5 ρίνθη ἴο οἵμεσγ παίίοῃβ [26 βδιπ, πιοοη, δπά 

βία ἴο δάογε (419, οἵ. 2935 (26). Ηβ 85 γεβεγνθα ἰβϑγδεὶ ἴογ 

ΗἸπβοῖῦ; Ηδ μ85 ομοόβϑῃ [ἃ οὐἵ οὗ 411 ρεορῖὶες οἵ πε βδαγίῇ ἴο 

Ὀὲ Ηἰ5 οννῆ ρϑου δῦ ροββϑϑβίοη (437 γὸ τοἱἹὅ 143 2618), ἴπ6 υπίααα 

τϑοϊρίθηὶ οὗ Ηἰβ βεί γανθδ δ σταοθ Απά ες [85 ἄοπα [ἢ]15, 

ποῖ οἡ δοοοιηΐ οὗ ἰςγδοῖ᾿ς πηογιΐς, ἔοσγ ποῖ ΠΥ 15 ἡ 6 Γ5 ΠΟΥ 

ἴθ τιρβίθουβηθθϑ ψουα σοηπϑίτιςα ΔΩ οἷαὶπι ρου Η!:πὶ ἴογ 

“Ηἰς ταρατὰ (77 9.5); Ὀυΐ ἔγοπι ΗΪβ5, ἔους ἔον [ϑ5γδϑὶ (γ8 2250), 
δηᾷ ἔγοπι {Π6 41 ]1}η655 νυ ἢ ννῃιοῇ, πη βριῖα οὗὨ 411 115 Ὀδοκ- 

51 Δ1|ηρ5, Ηδ ψου]ά πονογίμοῖεβς θῈ ἴσας ἴο [6 ῥγοπιῖσα βινούη 

ἴο 115 ἔογείαίμογα (γ8; οἵ. 18 431. 87..»»12 818 χἰ.), ἀηα ἰογθϑδν ἔτοπι 

ἀεπίγογίπρ 1 (97--1011). [Ιπ δ] ΠΙπηδηΐ οὗ [παΐ ργοπιῖϑα, ᾿εονδῇ 

ἢα5 τνοηάογ γ ἀο! νογεα 1σγαϑὶ ἔγοπι 15 θοηάδρε ἴῃ Ἐργυρῖ 

(432:38. 621-28 18. 82. 77.32.6 ῃᾷ ἐγααιθηιγ), Ηα [45 δα 11 5δξεϊῃν 
{Ὠγουρἢ ἴΠ6 σγοαῖ δηά ἰδγγιθ]ς νυ] ἄογποος (119 27 815), Η6 [85 

ἀϑϑιρηθα ἰἴ ἃ ποῖα πη ἃ Ὀουπίσοιιβ ἀπά [γι ς ἰδηά, νυν Ὠ το 1ἴ 15 

ΠΟΜ οὐ ἴδπε ροϊηὶ οὗ ογοβϑίηρ' ]ογάδη ἴο ἴαϊκε ροββϑββίοη οἵ 

(6101. 851-10. 12... 4,.). Ἰεβονδ Π45, ἰῃ ἕδοϊ, ἄδαϊτ νυν [5Ύ86] ἴῃ 
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[πΠ6 τηδηηετ οὗ ἃ ἱονίηρ ἰαίμογ (83: 8.16): 16 Ηδ μᾶ5 νι Πε]4 

ΔΌΡὮ τ ἔγοπι 1, οὐ συν] οί 1 ἴο ᾿τγίναίοηΞκ, 1 45 Ὀδοη ψ ἢ ἃ 

νίαν ἴο ἰἴ5 υἱεπηαία ννοϊξαγα, "Α5 ἃ πδῃ αἰ βοῖρ] 165 ἢϊ5 5οῇ, 50 

ἀοίῃ Ἑπονδῇ ἴμγ ἀοά ἀπο ρ] πα {πες " (85). Ιῃ τεΐυγη ἴοσ δὶ] 

{π656 Ὀδηδῆϊΐβ, 1015 [Π6 [5γδθ]16᾽5 ἀυν ἴο ἔδαγ δηά 'ονε [εῃονδῇ, 
“τ γ Ηἰπι (4109 ς36.49) 62.18.2} 86 7012. 30 γχη8(6) 1428. 1.γ19 (οὕ 

πῃ ον 4113.18) Ὧἃ5 ἴη6 στοαὶ δηά πρίν ἀοά (το1}7), 

ἉΝΏΟΒ6 δινθ- ὨΘΡΙΓΙηρ᾽ πιδηϊοςίδἝοηβ βίγικα ἴσγσγοσ ἰηἴο 411 Ὅ6- 

Ποϊάετβ (432:86 ΣΟ2Ὶ 1 12:1 268) ; δηά ἴρ ζουε Ηΐπὶ (65 1013 111- 18. 23 

134 (8) 199 χοῦ: 16. 20), οη δοοοιιηΐ οὗ εἰς πηξειίοη δηά σοηδίδπου 

νυ νοῦ Ηδ 45 σοησοΞξοσηάκά ἴο δα] νι ϑγδοῖ, δηά {πὸ 

ργίνι! ρας, υπἀδβογνθά οἡ 15 ραγί, ποῦ Ηδ 85 νοπομδαΐδά 

ἴο οσοηΐεγ προὴ 1. ΤΠ ἴονε οὗ ἀοά, δὴ 411-δϑογδίηρ βθῆβα 

οὗ ρογβοῃδὶ ἀδνοίίοη ἴο Ηϊηι, ἰς ργοροιιπάξά ἴῃ Ὠΐ. 85 ἴπ6 

ὈΓΪΠΊΑΓΥ 5ργηρ οὗ πυπΊίαη δοίίοη (66) ; 1ξ 15. {πΠ6 ἀυτν ΠΙΟἢ 15 

([ῃῆ6 αἰγαοὶ σογο γῪ οὗ ἴΠ6 οπαγαοίεγ οἵ αἀοά, δηά οἵ 5γ86]᾽ 5 

ταϊδίίου ἴο Ηϊπὶ; [Π6 Ι5γϑε τε 15. ἴο ἰονε Ηΐπὶ ἢ υπαϊν! δα ,γσ 

αῇἴεοσξοη, Ἐ ἴο ““οἷεανε" 1ἷἴο Ηἰπὶ (1030 1132 1, (4) 2030), [ο τα- 

ΠοΌΠποΟΘ ἀνεγυιῃϊηρ παῖ 15 ἴη δὴν ἄδρτοα ἱπησοηβίϑίθης ψ ἢ 

Ιογαῖϊΐν ἴο Ηϊπ. Τῆ]5 Ὀτηρδ ΙΓ τ, οἡ {[Π6 οπα παπᾶ, δη 
Θαγηδδί δηά Ἂπιρἤδίίο τερυαϊδίίοη οὔ 411 ἔαϊβε ροάβ, δπά οὗ 

ΘνΘΥΥ τὶϊα οἵ Ργδοίϊοθ σοηηδοϊαα ΙΓ Ἰαἀοϊαίτυ; δηά, οἡ ἰδ8 

οἴποῦ μδηά, ἃ οἤθογίι! δηὰ νυ] πρ᾿ δοχυΐίθβοθησα ἴῃ τῃ6 ροϑιτϊνα 

οοπιπηδηαπιοηῖβ ν 1οἢ Ηδ ἢδ45 ἰαἰάὰ ἄονγη. Αραΐῃ δηά δρϑϊη ἴ5ς 

{πΠ6 [5γδϑ τα τνᾶγηθά, προη ῥοῦ οὗ [6 σοπβδθαιδηοαβ, ποῖ ἴο 

ἔοϊΠονν αἴζοσγ “"οἴμεγ ροάς᾽" (614-16 .γ6 810.20 1 γχ16-17. 28. ,011-18. οἔἱἁ 

2024. 51 (25:28) 4. 1161. 20. 4381. 36.28) ηοξ ἴο ὃδ ἰαπιρίοά, ἀνθ ὃγ ἴδ6 
ποδὶ βρεοίουβ τεργαϑθηϊδίοηβ, ἴο ἴΠ6 ργδοίίοα οὗ ἰάἀοϊδίσγυ 

(133126.}): ἀδαῖῃ ἰ5 {Π6 ρεηδίίγ-- -ηά 11 15. ἴο Ὀ6 εδηΐοτορά, 

τυ πουΐ Πασϊδίίοη οὐ οοτηρυποίίοη, δραϊηδὶ ὄν ἃ πραγεβέ 

τεϊδιινε οἵ ἃ ἰγιιίεά ἔγιθηά (141:13 (6 11}. ἔοσγ Δὴγ οπα ψῆο ΕἸἾΠΟΓ 

Ῥγδοίῖ565 ἀοἰδίγυ ΠΙπ|β56 1, οὐ 5 α κβ ἴο ἱηάμποε οἴποῦβ ἴο ἀο 50 

(135 ὦ). 11 (0) χγδ͵ οὗ, 1820); δνϑη {που ρῊ ἰἰ ὈῈ ἃ ψῇοῖε οἰΐγ {δαὶ 
Π45 ϑἰπηβδά ὃν ϑβϑογνίπρ᾽ δίγδηρε ροάς, 1 15 ποῖ ἴο Ὀ6 βραγοὰ 

(13.3:-19 12:18), Τῇ Πεαΐμεη ρορυϊδίίοπς οὗ σαπδδη γα ἴο ὃς 

5 οἵ} αὐ πὰ Ὠεοατὶ δηά αὐ [ῃε δου" (ἢ ἤουο 65 1545 (5) χοϑ, ς-ογυδ 
1οἷ23 11,5, Ζοοῤ απαὶ (ὁ εογπαπαριθηΐς 2616, 7 ςίοπ 0 ΗΠ ἰς υοΐσε 20}, ἐμὴ: ἔο 
έν» 2ο}}, σξεαγοῖ αὐ ἴῃ ἴτας ρεηϊΐεπος 439). 



ΧΧΙΙ ΙΝΤΒΟΌΌΟΤΙΟΝ 

Ἰαϊά υὑπάδγ {πΠ6 ““ΌΔη" (566 οὐ 72), δηά εοχίογπιϊηδίεα (73:4 16 

206-18) : η0 ἔτιιο6 15 ἴο Ὀ6 πιδάδ νυ {ΠῈ πὶ; πὸ ἱπίαγηιαγγαρα, 

ογ οἴμογ ἱπίδύσουγβα ἡ {Π6η], 15 ἴο Ὀ6 ρογπιητδά (720); {πεὶτ 

Ρΐδοθϑ οὗ ννούβῆι!ρ δηά τγεϊ σίου ϑυτροῖβ ἀγα ἴο ὃ6 γα ἢ] 65 ον 

ἀεπδίγογαά (γὅ 123); ὄνθῃ ἴδε πηϑίδ] νὨοἢ ογπγχοά ρατγί οὗ {ποὶγ 

14ο]5 15 ποῖ ἴο Ὀ6 Ρυΐξ ἴο ΔΎ 586 ὃν ἴϑγδαὶ (ηγ35}), Νοσ 15 δΔῆΥ 

αἰζαπιρίὶ ἴο ὃ6 πιδάδ ἴο γεϑιβοιίδία {π6 Δθο σῃ δά γα! ρίουβ για 5 

(1.239-81) οὐ ἴο Ἰηἰγοάμςοες ἔδαΐυτας ἔγοτη ἴΠ6πηὶ ᾿ηΐο {ΠπΠ6 ψνουβῃΐρ 
οΥ ]εμβοναῖ (1621). Οδπδδη 5} ἔογπις οὐ αἰϊνϊπαίΐοη δηά 

πιαρὶο ἴα ποῖ ἴο δ6 ἰο]εταϊθά (189:12) : δὴ διϊπογζεά ογάοσ οὗ 

ρΓορμοῖβ 15 ἴο ΒΌΡΡΙΥ ἴπ ἰϑύδοὶ, 50 ἔδγ 85 θ μῃβονδῇ ρογηίβ ἱΐ, 

{6 ἱπέοσιηδίίοη δηά σοιη561] ἔογ ν Ὠιοἢ οἴποῖ πδίϊοης γοϑογίθα 

ἴο διιροτγϑ δηα βοοίῃμϑαγογϑ (18.16.10), 1, οὐδ] βῃγίηθ5 δηὰ δἱΐδγϑ, 

ὄν ᾿πουρ ἢ οβίθηβιθίγ ἀδαϊοαϊεα ἴο [6 τ᾿νοσϑῆῖρ οὗ ἴΠ6 ἴγιυς 

αοά, νψετα 1 0᾽6 ἴο σοηϊαπιϊηδίίοη, οἡ (6 ρατγί οὔ [Π6 υπηϑριίγιίιδὶ 

ΙΞγδϑιἴδ5, Ὁγ (Π6 δάἀπιχίωτγε οὗ μεαδίμεη γιῖθβ : δοοοσγαϊηρν, {πῸ 

τῆτες στγαδί δηηϊδὶ δαϑίβ δία ἴο Ὀ6 ορβεύνεά, δπά 411 βδογῆσεβ 

δῃᾷ οἴμοῦ γα] ρίοιβ ἀϊθς αὔὸ ἴο Ὀ6 ταηάογεά, 1 15 γερϑδίθαϊγ 

Δηα 5ἰγΟΩΡῚΥ ἰηϑιϑίθα, δὲ ἃ ϑῃρίθ οσδηΐγαὶ βαποίυδγυν, ““{ἢ6 

ρίδοθα ψῃίοῦ οπονδῃ 5141] οὔοοβε ἴο ςεῖ Ηἰβ πᾶπιὸ ποῦο᾿ 

(1.25: 11. 14. 18,31. 36. Δηά 6ἰβονῆθγο). ΤηῈ νην 15, μοννανεγ, 

σοηϑβοίοιι5 οὗ {πΠ6 ἀδηροῦ ἰοϑῖ, ἴῃ ἴη6 δη]ογπηθηΐ οὗ {πε ροοὰ 

(Ὠΐηρβ οὗ ὕδηδδη, ἰϑύδεὶ βδῃουϊά Ὀὲ ἰδπιρίεα ἴο ἔογρεϊ [δε 

αἰνοι, δηά γιοϊά οἡ 1115 στοιυηά, ᾿πγουρἢ {που Ε} 655 η 655 δηὰ 

ῃδρίθοῖ, ἴο [Π6 5εαιιοίίοηβ οὗ :Δοϊαῖγν : ἴο συδγά ἱμπογαείογε 

δραϊηβί {Π|5 ἀδηρογ, Ηδ δαυπαϑῖν ἀπά δ ρΔΕΟΔ ΠΥ ἔογανναγηβ 

1π6πὶ οὗ ἴπ6 δυϊοϊάδὶ σοηδβεαιθησεβ οὗ ἀϊδοῦδαϊδηοθ, δϑϑυγιηρ' 

{π6πὶ 1 δὲ 10 νν}}}] ΟὨΪΥ δηά ἴῃ ηδιϊοηδὶ τυ δηά αἰδργδαοα (610-15 

811-20 χαϊδς 4129ὺ ΟΡεαΐδηοε ἴο [εβονδῆ᾽ 5 οοπιπχαπάβ, οἡ ἴδε 
οἴποσγ παδηά, 1 ἴ σοῦ ἔγοηι {π6 ἤδαγὶ δηά 6 δἴποογαε, υἹ}} 

Ὅ6 (ῆ6 συγα ἀνθῆσθ ἴο πίιοηδὶ ρῥγοβρεγιῖν; 1 Ψ|1 Ὀτηρ' 

ἢ 1 Το οναῇἢ᾽ 5 Ὀϊαβϑίηρ, δηά 6 ἐπ6 υπέλι!!ρ ριδγϑηΐεα 

οὗ ““11ἴ6,᾿ δηὰ ““Ἰδηρτῃ οὗ ἀδνβ," ἴῃ τῃ6 Ἰοηρ' - οοηςπυθά 

ροβϑδαβδϑίοῃ οὗ πε ἰαηπά οὗ δπδδη. Ὁ ὙὍὙῆῃα σοηβοαυδηοσαβ οὗ 

οὈδάϊδησα ἀπά αιβορϑάϊεπος τοϑρθοίνεῖν, Ὀαϑι ας Ὀοϊηρ οἴζϊεη 

ἐοίεγγεα ἴο οἰδεννῆεσγα, ἀγα ἀδνεϊορεά, ἢ στοαὶ γῃαίοσγι- 

οδὶ ροννεγ, ἰπ {πὸ ἤπα ρογογδίϊίοῃ ᾿νοῦ ἰοτπὶβ ἃ Ψνοσίῃν ἴασ- 

5 866 (6 ραβ5ϑᾶρδϑ αιοίεα οἡ Ρ. ΧΧΧΙΪ. 
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τηϊηδίίοη οὗ [6 Πευϊεγοηοηλο Οοάδ (6. 28 ; σοπΊρ. 4150 11320:38 
40 156-30} 

Τῆς ργϑοίϊοδὶ ἔογπιὶ νοῦ ἀδνοίτοη ἴο [οονδῇ 15 ἴο ἴδ κθ΄ 

ἰς ποῖ, ῃβοννανογ, ἴο ΡῈ οοῃῇπαοα ἴο τοϊ:ρίοιιβ ἀπ 165, δίγ ον 50 

οδὶ θά. [{15 ἴο απηῦγασα δ'5ο [ἢ [5 γδϑ δ᾽ 5 βοοῖαὶ δηα ἀοπιαβίς ᾿ς, .- 

1π|ὸ; δηά ἰ 15 ἴο ἀδίογπιηδ ἢ15 δἰιτὐὺ{46 ἰονναγάς [ἢ6 τηογαὶ δηά 

οἷν] ογαάϊηδηοθβ ργαβογιρϑά ἔογ ἢϊ5 ορβεγνδῆοθ. Τα ἱπαϊνίάπα] 

ἷαννβ οοηίαϊηδα ἴῃ Ο. 12-26 ἃὲ ἀδεϑιρηθα ἔογ ἴῃ πιοῦδὶ δηὰ 

βοοίδί ννεϊΐαγε οὗ {Π6 πδίϊοη; δηά ἴἴ 15 [6 [ϑγδϑ θ᾽ 5 ἀπῖγν ἴο 

ΟΌΘΥ {π6πὶ δοοοζάϊηρίγ. ἴονὲ οὗ ἀοά ἰηνοῖνες ἴπ6 ἴονε οἵ 

οὔδ᾽5 περ Ὥουγ, δηα {πΠ6 ἀνοϊάδηοσθβ οὗ δὴν δοῖ ψν Ὡ]οἢ πλδὺ ὃς 

ἀειγιπηθηῖαὶ ἴο 4 περ οιτ 5 ψνεϊέασθο. Τῆς ϑγδϑῖῖα πχαυϑὶ 

τπογεΐογα δοοοσηπιοάδία ἢϊπ|5 61 ἴο τῆς σοηπϑίτυτοη πᾶσ ννϊοἢ 

ἣξς ᾿ἴνεϑ; δπά, ψ παῦα οσοδϑίοη ἃγ565, οῦβεγνα σμθογ ΠΥ {πὲ 

νδτῖοι5 οὖντ οτάϊηδηοθ νη ϊοῃ, ἴῃ ἰβγδοὶ, 845 ἴῃ δνϑῦυ ννε]]- 

ογάογεά ᾿ρΟΠΊΠλμ ΠΥ, ΔΓ ΠΘΟΘΘΒΔΤῪ ἴοσ ργοϊδοζ:οη δρδιηβί 6ν]]- 

ἄοοτγϑβ, δηά ἔογ ταρυἱδίίηρ ἰηϊογοοιγβθα Ὀδίννθθη πιθοθογβ οὗ ἴΠ6 

584Π1|6 βοοίϊεῖγΥ. Τῇ πιοῦδαΐῖ ρυγιβοδίοη οὐ (ἢ6 σοτηπιιηϊ, 

οῇεοϊεά Ὀγ ἴπ6 ριυπὶϑῃπχεηΐ οὗ ψγοηρ-ἄοογβ, πὰ [15 ἀδίογγθηϊ 

εἴδοῖ ἀροη οἴδογβ, ἀγα Ὀοΐῇ νιν! το] ]Ζεα Ὁγν τπῃ6 ΝΥντιΐογ: 

ἴνο οὗ 5 βίδησιπηρ ρῇγαβθβ ἴῃ [Π15 ραγί οἵ ἢ15 Ῥοοΐς ᾶγὰ “" 80 

5ἢῃ δὶ (που δχίογημπαῖα [6 6ν]] ἔγοηι τῆν τά 5 (07 ἔγοπὶ [5.86]}᾽} 
(130 (ὅ 1.71.2 1019 2121 223]. 33. 24. 2,1); Δηά ““Αηά 41] Ιβσγδεὶ (07 

{Ππ6 Ρθορῖβδ, ογ ἴμοβε {παῖ γεηδ1}) 5841} δαγ δηα ἔδβαγ᾽ (14212(1}) 

17}3 1920 2121, ὨὈυίΐα5 ἱηνοϊνιίπρ αἀἰγαοιν [6 ἀρρ]οαίίοη οὗ ἃ 

πιογδὶ ὈγΙΠΟΙΡΙ6 ἀγα Ἔσρθοῖδ]ν 1πϑἰσίθα οἡ, ραγίιου αῦὶῖνγ 5010 6, 

Ἰηἴαρτιυ, δαυγ, ρἢΠΔηςἤγΟΡΥ, δηά ροπθγοβίίυ ; ἀπά [πες ἴαννς 

οι δοάγίηρ' βυοἢ ρῥγίποίρῖεβ ἀγὰ πλδη 650} οὗ ραγαπιοιιηΐ ἱπηιροτγί- 

ΔΠΟ6 ἴῃ 16 Νντγιοτ᾿ 5 ἐγεβ. Ππάᾶρεϑϑ ἀα ἴο Ὀ6 δρροϊηϊβά ἰῇ ὄνϑῦν 

οἰἴν, ῆο ᾶζὲ ἴο δαάπηιῆηϊδίογ ᾿υβίίοα ἢ [Π6 σδἰγιοΐεδί ἱπηραγί!- 

αἰτγ (1615.29,; οὗ, α160. 2.γ19.2)͵ ΒΒ ίπεοιβ δ ποῖ ἴο ὃ6 οοη- 

ἀεπηπαά ἠυά!οΙ 41} ἔοσγ {Π6 γι πι85 οὗ τΠαὶγ οπι] ἄγε, ποῦ ΟΠ] ἄγθ 

ἴογ ἴμα ογίπιεὲβ οἵ ἴπεὶγ απο (2418. 7υδ5ὲ ψεῖρῆῖθ δπὰ 

ΓΊΘΑΞΌΓΕΘ ἃγα ἴο ὃ6 ιι566 1η 811] σοΠπηΠΊΘγοΙ δὶ ἰγαηδδοίοηβ (253-16), 

ατᾶνε πιογαὶ οἤδησαϑβ ἀγα ν:ϑιϊεα βανογεῖν : [Π6 πιδί!οίοιιβ νυ] Π655 

15 ἴο 6 Ρυπ͵ϑῃεδαά δοοογαάϊηρ ἴο πα εχ ζαἐϊορεῖς (1916:21}; δηὰ 

ἀεδῖῃ 15 ἴΠ6 ρεπαϊίυ, ποῖ οἠἱυ ἔογ πιυγάογ (1011-13), θὰ 450 ἔοσ 

ἰποογγιρΊ 6 Ὀεδανίοιισ ἰῇ ἃ 8501, ὑποθδβίν, δάιι]τογυ, πιδη- 
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βίθδιηρ (2118.21 2220{.23 241, Βυΐ ἀρφρρεαρτέν 15 ἴῃ6 δυίποτ᾽ 5 

τυ] ]ηρ’ τιοῖνα, ογανοῖ σοηδίἀδγδίϊοπβ οὐ γε] ρίοη οὐ ποῦ! ν 

ἄο ποῖ ἔοτος ἢπὶπὶ ἴο γερῦθβϑβ 1τἴ. Ἀσοογαϊηρῆὶν σγοαΐ δ ρἢδϑὶς 

15 ἰαϊἃ ὑροὴ ἴπ6 δχϑγοῖβα οὗ ρῇ]δη ΓΟΡΥ, Ρῥτοσιρίιάς, δηά 

ΠΌΘγαὶν ἰονναγάβς ἴποβα ἴῃ αἰ βου] Υ οὐ τνδηΐ, 45 {Π6 ἱπαάϊρεπί 

ἰη πεαά οὗ ἃ ἴοδη (15711 2420 690). ἃ. δἷανα αἱ ἴπ6 {{π|6 οὗ [ΐ5 
ταδηυπϊβϑίοη (15 18:16δ), ἃ ὨΘΙΡΏΡΟΙΓ νῆο δ85 ἰοβί δὴν οὗ ἢὶ5 

ΡΙΟρΡογίυ (2213), ἃ ροοσ πιδῃ Οὐ] ρα ἴο Ῥογγζονν οἡ ρὶεάρε 

(245. 120), 4 ἔυρτινε 5'ανα (247), ἃ γε βεγναηΐ (24142), δπά ἴῃ 
της ἴᾶνν ἴογ πὸ αἀϊβροϑβιϊῖίοη οὗ ἴῃς ἰγίθηηϊδὶ ὃΠῚΠ6 (1428.): [Πς 
Ια 41655 [νι (1213. 180. 1 327.39 γ611.14 2611. 126) Δηά [Π6 ““5ίγδηρεγ 

---ὐό. τῆς πηρτοϊδοϊβα [ογεῖρηοσ βοίδα ἴῃ [5γδο6]---ἰῆς ἔδίδοτγ- 

1655 δηά {πὸ νϊάονν,᾽ ἀγὸ γερεαϊεαϊυ σοπηπηθπηάσδαά ἴο [ἢ 6 [Ξγρ]116᾽ 5 

ΟΠΑΓΙΓΥ οἵ τεραγὰ (1439 1611.14 2417.10. 30. 31] 2612. 2.19. {86 

βίγαηρογ δίοηθ Ἷοἱθ 2611), ββρθοία!ν δὲ {π6 {{π|6 οὗ {π6 ρστεαδῖ 

ΔΠΏΛ4Ι Ρἱ στ παρ 5 (1212. 18 1451 1611. 14. 2611) τνῇδῃ δε δηὰ δῖ 

Βουβοῇο]ά ραγίοοϊ ἰορεΐπον Ῥεΐογε ἀοά οὗ πὸ Ὀουηῖΐγ οὗ ἴδε 

5011, δηά τρῆΐς {Π6 ποῦ γοδα ΠΥ τοβροηά ἴο δὴ δρρϑεδὶ ἔογ 

Ὀεηδνοΐθηοθ. Οτγαίτυάς, δηά ἃ βεηβα οὗ βυπιραίδυ, ἜἼνοϊκεά Ὁγ 

{Π6 τεοοϊ]δοϊίίοη οὗ ἰϑγβϑεῖ 5 οννῃ ραϑῖ, αὔε ἔγεαυθηῖῖγ δρρθαϊθά 

ἴο 845 ἴπ6 πιοῖνος ὉγΥ ννυμιοῇ [6 σγδϑῖῖα σδμοι]ά ἴῃ σαοῆ οδϑος 

ὍὈ6 δοϊυδϊοα (τοῦ ““ΕῸΓ γε νεῦσε βίγαηρετα 1. ἴπΠῸ6 ἰδηά οὗ 

Ἐρυρῖ," οἵ. 2256); 1515 1612 2418. 22 ἐς Αηά ἴδῃουὺ 5} ιλδ]ῖ γαεπιθπιρεῦ 

{παι που τνναϑσὶ ἃ Ὀοπάπηδη ἴῃ (6 ἰαηὰ οὗ Εργρί"). Α 5ριγὶϊ 

οὗ ἔογϑϑαγδηςθ, δα υ, δηά τοραγά ἔογ [ἢ6 ἔδο ρα οὐ ννεϊαγα 

οὗ οἴμογβ ὑπάδγ!δ5 [ῆ6 τερυ]δίίοπβ οὗ 5140 (1Π6 δἷανε ἴο δηΐου 

τῆ ταϑὲ οὗ {Π8 ϑδΌ δίῃ), 2οῦϑ δηά 245 (4565 ἰπ ΠΟ ΘΧΟΠΊΡ- 

[ἰοῦ ἔγοπι τ Παγν βογνῖοα 15 ἴο Ὀ6 ρταηϊβα), 2οϊθί: (οὔξεσ. οὗ 

Ῥθδοα ἴο Ὀδ6 ἴογηΊΔ] ΪΥ τπδάς Ὀσίοτγα αἰΐδοκίηρ ἃ Ὠοβία οἱ), 

2οἶϑί. (γυ{-γθα5 ἴῃ ΠΟΒΕ16 τογγιίογυ ποῖ ἴο ὃ6 ουξ ἀοννη), 2110:14 
(γεραγά ἔογ ἔδβοϊηρϑ οὗ ἃ νοπιδῇ ἴδκθη σδρίϊνα ἴῃ ννδγ), 2115: 

(βγϑίθογη ηοΐ ἴο Ὀ6 ἀϊβιημογιίθά τη ἕανουγ οὗ 5δοὴ οὗ ἑἕδνουτγίίε 
ν 6), 228 (Ὀαι!εηθης οὐ τοοῦ), 2325. (10) (γεραγά ἔογ πεὶρῇ- 
ὈοιΓ᾽᾿5 οΓΟρ5), 249-23 (ρ]δδηίηρα ἴο Ὀ6 ἰοἔξς ἔογ ἔπε ροοτ), 258 

(πιοάδτγαιϊοη [ἴῃ ᾿ηβιοίοη οὗὨ σογρογδὶ ρυηϑῃπηθηϊ) : ὨπΠΊδη ΠΥ 

τονναγάς δηϊπηδὶς Ὀγοιηρῖβ ἴποβα ἴῃ 2251. 256, ϑανογδὶ οὗ {Π656 

Ῥτγον δου δῖα ριοπιρίθα ἴῃ ραγίοσυϊαγ Ὁγν ἴπ6 δηάδανοιυγ ἴο 

πιο]! οταία ἴἢ6 οοπαϊτίοη οὗ ἀερεηάεηῖδ, δηά ἴο πιιραῖς τΠ6 
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οὐ 61 1165 οὗ να. Νοῖ ἰηάεεά (μὲ ςἰπηαῦ σοηϑι ἀθγδίοηβ ἀγα 

αὐϑβεηῖ ἔγοηι {πε οἱογ Ἰερ᾽ 5] τίοη (56 6... Εχ. 2230.28 (21.24λ. 26. (211.) 

235: 9. 11. 12) δΔηά (45 ἴπε6 ΤΑΌ]6, Ρ. ἱν Ε΄., Ψ1] μπᾶνὰ 5βῃονη) βοπηα 

οὗ ἴπε6 εοηδοϊπιοηϊς παὶ ἤᾶνα Ὀδδη οἷἱδά αγὸ ὄνθη Ὀογγονεά 

ἔτραηι ἴ : θα {ΠΕ Υ ἀγὰ ἀδνεϊορεά ἴῃ Ὠῖ. τ δῃ πη ρἢδ515 δηὰ 

ἀϊἰπειποίηθοθα ν ΠΙοἢ ρῖνα ἃ οδαγδοίοσ ἴο [ῆ6 δηΐγα νοσκ. Τῆς 

Δυΐποσ ΒρΘΔ 5 ουἵ οὗ ἃ νναῦπὶ ἤδαγί ἨΙπιδ6]; δηαὰ ἢα βγινθβ ἴο 

ΚΙΠαΪα ἃ νᾶγπὶ γεϑροηβα ἴῃ ἴπ6 προαγί οὗ ὄδνθγυ οὔθ ΠοπΊ Ὧς 

δαάγοϑϑθεβ. Νονῆοτζγε εἶδε ἰη ἴῃ6 ΟἿ. ἀο ννεὲ Ὀγεαῖπε δυσῇ δῃ 

αἰπηοϑρῆεζα οὗ ροησγοιβ ἀδνοίοη ἴο αοά, ἀπά οἵ ἰαγρο-οαγίεά 

Ὀεπαονοΐοηος ἰονναγάς ἤδη; ποννδοζα οἶσε ἀγὸ ἀυτος δηα πιοῖῖνοβ 

βεί ἔοσἢ σι ρτοαΐογ ἀδρίῃ δηά ἰοηάδγπθβϑϑ οὗ δα] ηρ, οὐ 

πιο ϑἱπηΐηρ᾽ δηα ρογβιδδῖνε οἰοαθσδησε; δηα ποννῆογα οἷς 15 

1 5σΒῇῆονψη τ {Π6 σάπια ἔπ] η655 οὗ ἀδῖδι! ον ΠΙΡὮ δηα ποῦϊε 

Ῥτηοΐρ165 πιδὺ Ὀ6 ΔρΡΙΙΕά 50 845 ἴο εἰεναῖβ δηά γεῆηβ [6 δηςΓα 

116 οἔὗ ἴῃ σοπλπλ 1. 

1 αἴϊαογ {815 γονίονν οὗ ἴπῸ ρεηογδὶ βσοορε οὗ Ὠϊ., να δϑκ 

ΠΟΙ ἀγα 15 ξαπάδπγεηΐαὶ ἰάε85, ννὲ 541 βπά {πεπὶ ἴο ὃς {πε 
ξοΠονήίηρ πο 
ΠῚ. ᾿εμονδὰ ἰῖ5 ἴπΠ6 οἡΪϊν ἀοά, ἃ ρυγα δηά ϑεριγίζιδὶ Βοίηρ', 

ΨἼοῸ 45 ἰονεά δβγϑδοὶ, δηὰ 15 ψοσγίῃν ἴο γϑοεῖνα ϑ5γδ6]᾽5 τη- 

ἀϊν!άεά ἴονε ἴῃ τεΐυγη. [ἰ ἰο]]ονν5 85 δη ἱπιπιοάϊδΐα σογοδγν 

ἔσγοτι [ἢ]15, τ΄ 411 4156 ροάς, δηά ὄνβϑὴ 411] πιαΐδγίαἱ γεργεββθηΐα- 

τοπ5 οὗ ᾿εμονδῆ, ἀγὰ ἴο Ὀ6 υποοπα!οη δ }}ν ἀϊποαγάσδά, 

2. ψ5τδεῖ 15 ἴο ὃς ἃ ποῖν παίΐοῃ : [15 πο εγβ ἅγὰ ἴο γεοοἱ- 

Ἰεσῖ, ἴῃ Ἔν ΎῪ δοίίοη δπά πιοπηεηΐ (66) οὗ {πεῖγ ᾿ἰνθβ, ἴπδὲ {ΠΥ 

ᾶγα ἴῃς βεγσνδηΐβ οὗ ἃ Ποὺ δηὰ Ἰονίηρ ἀοά; δπά ἴονε 15 ἴο ὃς 

[Π6 ἀδίογηιηϊηρ ῥγίηοῖρὶα οὗ {πεὶγ οοηάποίΐ, νεῖ ογ ἰονναγάς 

αοά οζγ πδη. 

3. Τοτγα 15 ἴο Ὀ6 ΟΠΪΥ οἠς ἰεριπιαίε ρίδοαε οὔ ριυθῖϊο 

ἀνοσβῆΐρ: [πα ἰοοδὶ Ξῃγίπεβ, νϊοἢ νεῦα βθαῖβ οὗ εἰἴποσ ὑη- 

ϑρίγίτυδὶ, οὐ οὗ δοΐυδ!ν ἢδαΐπθη ΟΥΘἢΡ, γε ἴο ὃς ηοΐ πτεγαεῖν 

τοίογπιδά, Ὀυϊ Δ40ο115Π 66. 

4. 16 εἐτῖρα οὗ [,ονὶ 15 οοπῆγπιεα ἴῃ 115 ροββδβϑϑίοη οὗ 

ΡΓΙΘΘΕΥ τἰρῃῖβ; δπὰ ᾿ἴ δίοηθβ 15 ἴο βΌΡΡΙνυ πιϊηϊδίογα ἔοσ (6 

ΒΔηΟᾺΙΌΔΥΥ. 

Ὠαυζογοποζων, 1ἴ 15 ον! ἀδηΐ, ἰ5 ἔδσ πιοῦε ἰἤδη ἃ πιεγα σοάβ 

" Οοαρ. Ὀυδπι, ΤΖἝδοϊορίε ὅν Ῥροῤλείενι (1875), Ὁ. 197 

-- 
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οὗ αννϑ. [Ι͂᾿ ἰς {π6 ὄἜχργεϑβδίοη οὗ ἃ ριοΐξουπαά δἰ ίοδὶ ἀπά γα- 

Πρίου5. βρίτιῖ, ψΒιοἢ ἀδίογπηθβ ἰἰ5 ομαγδοίθυ ἴῃ Ἔν γΥ ρϑεῖ, 

Αηά Ιηνοϑῖβ ἴΠ6 ἴαννβ οοηίαϊποα ἴῃ ἴἴ ἢ (ἢ6 σἰρηϊβοᾶποα (παῖ 

[Π6Υ ροββδθθ5 ἰὴ {6 νυ ογβ ογεβ. ὙΠΟΥῪ γα πιθδὴβ νυ Π]οἢ 

ΙΊΔΥ Παρ ἴβδγαοὶ ἴο γθδ]1Ζα 115 16]. ὙΤῃα δυΐποῦ νου]Ἱὰ ἔδιη 

8566 ἢ15 ρδορῖία ἌἼχβιῖδιῖ ἴο {π6 τννογα {Π6 βρθοίΐδοϊβ οὗ ἃ παίϊοῃ 

ν]βοῖν ΟΌΘυηρ ἃ 58 δηά Ὀεποβοεδηι ἀδοιρηθα οοηδοτκυίίοη 

(46:8) : {Π15, 6 15 ἀϑϑυγεά, νν}}} θείη τ 1 παιῖοηδὶ ργοβροτγ 

Δηά ργδαΐηθθϑβ. Βιῖ 1 15 ποῖ δηουρὮ ἔογ ἢϊπὶ μᾶΐῖ ἴῃς ἴᾶνν 15 

οραγδά: ἴἃ τυκξὶ Ὀ6 οὐαγεά αδἷθο ἔγοπι ἴπ6 γρῃϊ πιοῖϊναβ. 

Ηδησδ {Π6 5ἴγαϑϑ νοῦ ἢα ἰᾶὰγβ5 προ ἴδε ᾿Πδοογδίῖο ργθηλ565 οἱ 

ῖ5τδρ1᾽ 5 παίίοῃμδὶ ομαγδοῖοσγ, [Π6 δαγποδίῃβϑϑ τ νοῦ, ἴῃ ο. 

5-11, ἢ6 ἀξσνεῖορβ δηά δρρίϊθϑ. Ἔνϑσυ πιοῖϊνα νι] οἢ ΤΥ τοιοῖ 

ἴϑγϑθ 'β πδαγί οὔ η 115 δ᾽ἱθρίαποθ, δηὰ {π6 ἔγεαιιθηου τυ τἢ 

Ποῦ, 16 ὀχρουπάϊηρ ἴΠ6 ανν5 νι οἢ σγδρ] 15 ἴο οὔβεγνα 

(α. 12--26. 28), ἢ ἄἀνγεῖ]5 ὑροη ἴπ6 πλογαὶ ρυγροβαβ ψὨϊοῆ ΤΠ 6 

ΒυῦΞαγνο, οὐ ἴπΠ6 ἴοπιροῦ ἴῃ νυ ῃ] ἢ ΠΥ σου Ὀ6 ορεγεά. Τὸ 

ἴδαγ ἀοά ἰ5 ἴῃπε ϑγδε 65 ΡΥ ἀπίν (61:3 1012. 30 2858); δηά 

ἴο ρῬεπογαίθ, δηά Κϑδρ αἷϊνα, ἴῃ [5γδϑὶ᾿᾽ 5 ἢθαγί {π6 ἔγιια γα ρίουβ 

ΒΡ ΓΙ 15 ἴΠπ6 δἷπι, ποῖ 1655 οἵ (ἢ6 βἰδίυϊεβ δηροάιεά τη Ὠΐϊ. (410 

62.234; οἵ, 1433), Δῃά οὗ τΔΩΥ ραγίϊουϊαῦ ἀσαρῈ5 Ὀγαβογι θά ἴη 

1 (6... 65. αα19Ὁ 4112} τῆδη οὗὁὨ [π6 δχμογίδτίοηβς νυ νυν δὶ οἢ 

(Π6 δυΐπογ δοσοπιρδηΐθβ ἤθη. ἴῃ 50 ἔδλγ, ῃονενογ, 85 Ὠιί. ἰ5 

ἃ ἰανν- οἶς, 1 πᾶν Ὀ6 ἀαδβοτιθεά 85 ἃ πιδηιϊαὶ, δἀ ἀγοϑϑεά ἴο [π6 

ΡΘορΡΪα, δηά :πἰεπμαβά ἔογ ροριυΐαγ 56, νοῦ, τ ἱτπουΐ 85 ἃ τὰϊα 

δηΐογίηρ ᾿ηἴο ἰδοῃηΐοδὶ ἀείδι]ς, νουϊά ᾿πϑίγαοϊς τπ6 ϑγαϑῖ τα ἴῃ 

[π6 ογάϊηδαγυ ἀυτ65 οὗ 16. [ἴ ἄοες ποῖ δηλῦγαοα ἃ οοπιρίεῖε 

οογῥις οἵ εἰἴπογ ἴΠ6 οἷν} οσ [π6 σογαπιοηΐδὶ βδἰδίαϊας [πὲ πνεγα 

ἴῃ ἔοτος ἤδη τ ννὰ5 νυγιτδη : τ Ἔχοογρίβ βυοῆ 85 νεγα, ἰη ἴδ6 

δυίπογβ ᾿υἀσπηδηΐ, ποδὲ ΡἜΠΟΓΔΙΪΥ ποοσσϑασυ ἔοσγ {π6 βγδο 

ἴο Κπονν, δηπά Ῥεϑξ δαδρίβαά ἴο Ἄβχερ ιν ἴΠ6 πιογαΐ δηά βριγιίυδὶ 

ΡΓΙΠΟΙΡΙ65 ψ ΒΙοἢ τς νὰ5 ἢῚ5 πιδΐῃ δωχιεῖυ ἴο 566 ρυδοίι δ ν 

γΓεσορη!ϊΖεοα ὈΥ ἴϑγαεὶ. 1. {π5 σοπιθίηθ5 ἴπ6 ϑρίσγιὶ οὗ {πε 

Ρτορμεῖ δηά {πὸ βριγιὶ οὗ ἴῃς Ἰεριβϑἰαϊογ: [Ἢ 5 ἃ γοῤλεέϊοαϊ 

ἐατυ-δοοξ, ἃ Ἰανν-ὈΟοΚ ἴθ ΜΙ ΟὮ οἷν!!! δηα οογαπηοηϊδῖὶ οἰδίιζθϑς 

Ῥεοοπια ἴδ ἐχργοδδίοη οὗ ἃ ργοαῖ βριγιῖιαὶ δηά πιογαὶ 1:ά6δὶ], 

5 Νοῖίϊςβ δ'5ο πὸ ἱπιρογίδηςες διϊδοῃεά ἰο ἰῃς δἀδυςεαίίοη οὗ ἐλέζάγεη, 49 
65. Ὁ «19.118 η,γ45, 



ΘΟΟΡΕ ΑΝῸ ΟΠΑΒΑΟΤΕΕ ΟΕ ΠΕΠΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΧΝΙΪ 

νοῦ 15 ἀδοῖσησά ἴο σοπιργεμεηα δηά ρονοόγῃ ἴἢ6 οηΐτα [16 οὗ 

{Π6 σοπητηππηιγΥ. 

Τῆς γι δισηϊἤοδηςσε οἵ Ὠι. σδηηοί, Ποννανοσ, Ὀ6 ργορετῦὶ 

υπάετβίοοά, ἀπὶ}} ἴὲ ἰβ νίαν ἴῃ πὰ Πρ οὗὨἉ {Π6 ἀρ ψβίοῃ ἡ 

οΔ]]οα 1 ἰογί : τη τῆς ἐο]] ον ηρ γαπηαγκβ πεγαίοσγε ὑ Μν}}} ὈῈ 

ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ἰπ 50ΠΊ6 γεϑρεοῖβ ἴο δη[οῖραΐα 6 σοπο]ιβίοης οὗ, 

δ 4, ἀΔῃὰ ἴο δϑϑυπια ἴπαΐ Ὠ.. νας σοπηροβαά 1ὴ ἴΠ γί σδηΐ. Β.6., 

ἀυγίηρ {π6 τεϊρ οὗ εἰπε. Μδῃδϑβθῇ οἵ Ϊοϑίδῃῇ. [{ (Π15 πιᾶν 

Ὅε Βετε ἀϑδϑυσθά, ἴ Ψ1]1 θὲ ββαη {παΐ ἴπ6 δυΐμογ υ1145 ἀροθ 

1Π6 ἐουπάείίζοη οὗ ἴπ6 ρτορποῖβ, δηά παῖ 15 ρσιπιδῦυ δἱἷπὶ 15 ἴο 

σγοαΐα δὴ εβδβοΐιιδὶ πιογδὶ οἰϊπιαΐς ἔοσ γϑδὶΖίηρ ἰῃ6 ἰάεα]ς 

Ποῦ ἴπὸγ πὰ ρῥγορουηάεά. Τμα ρίορπεῖβ πδά ποϊά τρ 

Ὀείοσα {πεῖγ ρεορῖα πΙρ σοποερίοῃβ οὗ 16 δηὰ ἀυΐγ; {πον 

Πδὰ τδυρμῖ πᾶὶ ᾿επονδῆ 5 ἔανοιυσ ννὰβ σοηαι!οηθά ΌὉγ {πε 

ΓΕ] πιοηΐ οὗ Ηἰς πιογαὶ ἀδθηγηδηάβ ; {παν Ππδά ἀδοϊαταά, οἠς δέϊογ 

δποΐπογ, Ἐ τῆδλιὶ τῆς οἷδὶπιθ οὔ οἷν: δηα ϑδοοΐδὶ ᾿ἰυϑίϊοα ᾿νοῦ 

ρῬαγαπιουηΐ ἴῃ Ηἰβ Ἔγθβ: [[5δϊδῇ πδὰά γεδίηγπιαά, ἢ γε 

Εἰ ρἢ 55, ἴδε οἷά ἐγ (Εχ. 195) παι 11 ννᾶβ [5γδ6]᾽5 νοσδίϊοῃ 

ἴο ὃ6 4 ““Ποῖγ παίιοη "; Ηοβϑοα δά ἰγδοδά ὕδοῖ Ὀοίῃ {Π6 

τοσγδὶ δηα πιαίογιδὶ ἀδιογιογαίίοη οὗ [6 Νοσγίδογη Κιηράοῃηι ἴο 

1τἴ5 αραπαάοηπιοηΐ οἵ επονδῇ, δπα παά ἐογειναγηθα ιἴ οὗ ἴδε 

Ὀϊῖοτ σοηβοαῦυδησας Ὠοἢ ἀδνοίοη ἴο ΙΔοἰαίγν νου Ὀγίηρ᾽ ἴῃ 

115 ἰσαϊῃ. Τῇδδβ6 δα (6 ἔγυτῆς ψ σοῦ, Ὀγσουρθμξ ποπλα ἴο (6 

δυΐποτ, νι ἐγ νἱνίάηθ55, Ὁν ἴπ6 σγϑοθηΐ ὄὌχρϑγίθποθς οὗ 

Μδηδβϑοῆ 5 τεῖὶρῃ, Ὀδοοπα ἴπ6 Ιηἴογπηρ Ὀγίποιρίες οὐ δὶ5 

τοδοπίηρ; 6 δρβογῦβ [π6πὶ πο ἢ15 οὐνῇ βριγίϊιδὶ παΐυγε; ἢ6 

βῇονβ ποῖν [ΠΥ ΠΊΔΥ ὍΘ 5υβία ΠΊ Δ. Δ 11 ΔΡΡΙΙΕ« 50 845 ηοὶ πιαγεῖὶν 

ἴο οοτγεοῖ ρδρδῦϊα δριιϑθβ, Ὀυΐ αἷσδο ἴο ἄδβδρϑη [ἢ6 βριίγιἴιδὶ 116 

οὗ τηαϊνιάϊι415, δηά ἴο ρΡεηοίγαίϊα δηά ἰγδηβίογηι ἴπ6 ννῇοΐς 

πδίοηδὶ ογρδηϊζαίοη οὗ [5γδε]; νν ἢ δἱ {Π6 βαπὶθ {π|6 Ὧδ 50 

ΞΕ πιυϊαῖος τῃ6 ἱπαϊνιάϊι41] σοηδοίδησα ὉΥ πὸνν δπᾶὰ ρονογδι] 

τηοίῖίνα5, 45 ἴο ρον: ἠδ δὴ εβεοΐυδὶ πιογαὶ δηά βριγιίιιαὶ ἀρϑηου, 

ΟΔΡΔΌ]6---Ἰ ΔΏΥ ΔΡΈΠΟΥ νοῦ σΔρΑ0]6---οὔ τηουάϊηρ [λ6 πδίϊοη 

ἰηἴο σοηξογπ τυ ἢ {[Π6 ρτορδδίιο 1ά64]. 

Ιῃ ἃ βρϑοῖδὶ ἄδργε {π6 δυΐμπογ οὗ Ὀὲΐ. 15. ἰῃ6 βριγίζαδὶ Παὶτὶ 

οὗ Ηοξεα. Νοῖ οὐΐγ ἀοεβ ἢε ἰοίῃ στ δϊπὶ ἴῃ 16 δπιρμαιοὶ 

τορυαϊδίίζοη οὗ παίιγα-ν ούσῃ!ρ, δηά ἴῃ δοϊκηον]εαάριηρ [ἐπονδῇ 

ΦΈΡ. 25. τ) ϑχ Κα. 2)ιδ. Απη. 41:5 5125. Ηρ5. 41.319. 1101. Μ])ι. 4,14, 



ΧΧΝΠΙ ΙΝΤΕΚΟΌΌΟΓΤΙΟΝ 

ἃ5 ἴπ6 ἔγι!ε αἰνοῦ οὗ πδίυγο᾽ 5 θουπίν, Ἐ 6 ἀργοας Π 1πὶ 4150 

1η 16 Ῥγοπηηδησα ΏΙΟἢ 6 Δϑϑρηβ ἴο [π6 δπιοίίοηδὶ δια οὗ 

τα! ρίοη. ΝΙ Ηοβοδ, ἴονα, αβεοίίοη, βυτραῖῃν γα {πε 

ἰπηπιοαϊ!αΐο, δηαά πιοϑί παίιγαὶ, ἔγα!τ5 οὐ [Π6 γα]! ριουβ ἰοπηροῦ. 

]εδβονδῇ ἢτγϑι ““Ἰονεα ᾽ Ιϑγδεῖ; δηά {π6 ἔσιια ἰβγδϑὶῖα ἰς 6 τνῆο 

ἷἰ5 Ἰη 564 τ [Π6 584π|6 βρί γι, δά ννῇο ἰονθβ, ἢ τῆ σαπλα 

βροηίδηθυ, δηά [π6 σαπιὸ ὑπρτιυάρτηρ αθδοῦοη, Ὀοίῃ [επονδῇ 

Δη4 ἢ15 ἔθ ]]ονν- σγδοῖθβ. “ΤΠ ]15 {συ ἢ 15 δαυλὶ δεῖ ἔοσιἢ ἴῃ 

Παυϊογοποπῖυ, δηά ἴῃ ἴης Ὠευϊογοηοπλδὶ 5 σσοαΐ βριγιυ δ] Ρῥσγα- 

ἀεσοϑϑοῦ, ἤοβθα. Τῇα ρῥγίπιαὶ ἰονα οὗ ]εῃονδῃ ἴο ϑγδεὶ Α]]ς 

τῆς ἑοτερτουπα οἵ δαοῦῇ νυτιΐογβ ἀιβοοιγβθα, δηά 411 υπΊδη 

γε δι οηβῆῖρα νἱπἰπ (Π6 [5γαϑ {15} σΟπΊπΊ ΠΥ ἀγὰ σοοϊθά ἴῃ 

{πΠ15.} 71 Τα ραϑϑαρὸβ ὕδνα Ῥδθῃ δἰγεδαν αὐυοϊθδα ἴῃ ψπϊοῇ 

ὨουϊθγοποΠΊΥ ΘΠ Ρἢ451Ζοβ οπονδῆῃ 5 ἰονα οὗ Ιϑίδεὶ, δηά [:η- 

ουϊοαΐε5 ἃ γεβροηϑβῖνα ἷονα οὗ ᾿μονδῇ προη ἰσγδοὶ 5 ραγί 45 ἴδε 

ἢγϑι οὗ Βυπηίδη ἀπ 65. Απά ἴῃ 5 σοηάποϊ ἰονναγάς ἢ15 περ ἢ- 

Ὀουγ, ὑπ6 ἰϑγδοῖῖα 15 ἴο Ὀ6 δοϊιιαϊθα ποῖ οἷν ὃν ψνῆδί ϑἰγιοῖ 

Ἰυδίϊος οὗ δαυίν ἀδπηδηάς ; 6 ἰ5 ταρθαίεαϊγ Ὄχῃογίθαά ἴο ὄἌχϑοῖβε 

τονναΓά5 Πἰπὶ οβοα5 οἵ αβδοίίοη δηὰ Κιηάηθθς. [Ι͂Ι͂ονα 15 ἴο Ὀ6 

[πΠ6 ρεδϑιαϊπρ σϑηΐϊυς οὗ [ἢὶ5 16. Απηά τπυ5 Πῖ. ἰδαοῆθς [ῃς 

ρστοδῖ ἰγαἢ πᾶΐ τα] ΠΡΊΟΩ 15 σοποογηθα ποῖ ΠΘγοΪΥ συ {πὸ 

᾿ηἴ6116οἱ δηά {π6 11, Ὀυΐϊ Παΐ 1ἴ ᾿ηνοῖνοσ Θαι δ! ἴπ6 ἐχογοῖβα 

δηά τρῃῖ ἀϊγοοϊίοη οὗ ἴπ6 αδοϊΐοηβ. ΟΥ̓ σουγβϑο, ποννεογ, 

[Π15 ἴονε, θοῇ ἴῃ Ιθονδῇῃ δηά ἴῃ ἰϑγδοὶ, 15 ἃ 7πηογαΐ ἰονα; 1ἴ 

ταυϑί Ὀ6 1Ἰπλϊϊο, νοσγα ἴΠ6 ἡδοδϑϑιίν δγϑθβ5, ΌῪ {86 ἀεπιδηᾶς 

οἵ πρῃιδουβησϑα : ἤδηοθς :ἀοἰαίγν δηα ἱπηπλογα ΓΥ σδηηοίῖ Ὁ6 

τοϊεγαϊθα οὐ σοπάοηδά ὃν 1: [{Π6 δυΐποσ 15 σοηβοῖοιβ οὗ ῃ0 

ἱποοηβιϑίθηου ἴθ ΡῬτοροιπάϊηρ ἴΠ6 πιοϑδὶ γροτοιβ γαργαϑϑῖνα 

ΠΘΑσΌγο5. ἀρδίηδὲ 6 ἔογπιοῦ; δπὰ ἢ6 βπαάβ πὸ οοσοδϑβίοῃ ἴογ 

παρ αιϊηρ ἴπ6 βονογιν ΜνΏΙΟἢ δποίθηΐ ὑϑᾶρα ργαβοσι θα ἔογ 

ἀδδϊηρ Π {Π6 Ἰαἰῖογ (Ρ. ΧΧΙΣ, δοζίον). 
ΤὮδ πιοηοίποιϑες ογεϑα οὗ Ὠϊ. ἰ5 δηοΐποσ ἀδνεϊορπιεηΐ οὗ (ΠῈ 

κ᾿. [ὁδοδίηρ οὗ ϑ Ῥεορῃεῖβ. Τῆβδ ογὶριηδὶ “Ὃ πιοηποϊδῖγυ ᾿ οἵ [5 γδεὶ 

Ὀεοδπηδ ἰηἀ66ά, ἰπ [π6 μᾶπάβ οὗ {π6 οἱάδθσ ργορῃείϑβ (οἷ. Ρ. 9οο ἢ), 

αἰπιοϑῖ, 1 ποῖ αυἱΐθ, πιοποίμεϊβηι : πδνεγίμεϊθβς, [15 {γ ἢ 15 

“.Ηοϑ. 219(8). γχ6 δ, Τι, 876. χγ135. γ6 10 

ἜΠεγπο, "ογορεέαν, λὶς δε απὰ Ζῴπος, ρ. 66. ὅ6εςε Ηοϑβ. 41 οὐ" τ τ" 
145 (ἡ), 41 646 1276) (Ζο5εα] ἀςπιαπαάς Ὀν αοά : 566 ρΡ. 102). 
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ἴδυρῆς ποῖα ἔογπ δ! δηα Ἔχρ ΠΥ ἴῃ Ὁ. (438. 89 66. »,χΚ9 1011) 

τδη ὈΥ Θαγ ες υγιῖοῦθ ; δηά 115 νἱ να τεδ]!Ζαίίοη ὈΥ {πε δυΐῃοῦ 

Βηάς Ἔχργαβϑβίοη ἢ {πε ᾿ηϑϑίθηοα ἢ νι οἢ Πα ὑγρὲϑβ ᾿οἤονδῆ᾿ 5 

οἶαιπὶ ἴο Ὀ6 ἴπ6 ἐχοίμδίυε οὈ]εοῖ οὗ ἴΠ6 ϑγδο θ᾽ 5 γανογοησα. 

Τα ᾿Ιπλιδίϊοη οὗ (6 ου Ὁ] 1. νογϑῃ!ρ οὗ [οπονδῇ ἴο [6 γιι5416Π], 

νυ διοῦ Ὀι. ἱπουϊοαίθβ 50 βίγοηΡῚΥ (0. 12, ὅτο.), πιᾶγ 5εδϑηὶ ᾿Ἰηἀοεά ᾿ 

ἴο ὠς ἴο ὃ6 ἃ τείγορτδάδ βίερ, δηά ἱποοηβιβίδηϊ τ [Π6 δυϊμοτ᾽ 5 

ΙοἔΥ σοποερθοηῃ οὗ 6 Ὠινίηα παΐαγα (1014): Ὀυΐ ΡΑγίΪν τ ννᾶ5 

8. του οὗ [6 παίϊοπδὶ ἔδοϊηρ' οὗ [5σγδαὶ, ἴο νι ἢ πε ργορμοίβ, 

δνδϑη ἴῃ [Ποῦ πιοϑὶ Ἔχαϊδα πηοπηθηΐβ, Τ νογα Παγαΐν ὄνασγ ΠΟΙ 

ΒΌΡΟΘτΙοΥ, δηά νι ἢ ἰοοϊκαά υρ ἴο ἴπΠ6 πδίϊοηδὶ Ταηρίὶς οἡ Ζίοη 

85 5ρΘοῖδΙγ Ὠοποιγοα Ὁγ οπονδῆ᾽ 5 ργεβδθησε; ρδαγίΐν 1ἰ ἄγοβδα 

ουΐ οὗ [πα οἰτοιπιδίδησας οὗ ἴπη6 ρα, νοῦ πιδάς (ἢ6 Ἰοοδὶ 

βδαποίμπδγιθϑ σθσηΐγαϑ οὗ ᾿ἱπηρυγα οὐ ππϑριγιίυδὶ γος. ὥμπαρν ἐδα 

σοπηεζίονς οὗ 1λ6 ἐἕριο, [6 ο' ηρῖβ βαποΐιδσγυ ψγὰ5 ἃ σογο ]δῦν οὗ 

ἴΠ6 πιοηοίποϊσίῖς 1666. ΨΜουθῆρ δἱ αἰβδγοεηϊ ρίασες ψνουἹά 

τεπὰ (45 ἰπ ἴῃ6 οαβε οἵ Βαϊ, δηὰ τηδηγ οἱΐεγ δποίθεηΐ ἀ61{165) 

ἴο σϑηοτγαῖα ἀϊβδγεηΐ σοποθρίϊοηβ οὗ ἴῃ ροα ᾿νογθῃιρροά, δηά 

τσ ϊ ὄνεη 1εδά ἴο ἴπ6 βυηῃογοίϑίς σοηδιδίοη οὗ ἰεπονδῇ ν τῇ 

οἴμον ἀθιτι65. Τῇ σοηοσδηΐϊγαίίοη οὗ νΟΥΘΠΙΡ ἴῃ ἃ δἰηρὶς βροῖ 

τνᾶ5 ἴπι15 ἃ πεοθββᾶσγυ ρύον: ἀθηζ δὶ βίῖαρε ἴῃ π6 ρυγβοδίοη οὗ 

ἴπε ρορυΐαγ Ιάδ4 οἵ ἀοά. ἴΙπ πα δηά, 1ἴ ἰς ἴγσυθ, {Π15 Ἔθχοϊυβῖνο- 

Π655, πηαϊηϊαϊποα ] ὈΠπα οἠδ-ςΙἀδάηθς5 δηὰ ὄχαρρεγαδαίοη, 

Ὁγουρπῃς Σ 1ἴ 15 ον ποηηθϑῖβ. ΤῈ υηϑρίτυδαὶ [Θγδ6]1165, 

ἴῃ βριῖ6 οὗ ἴη6 νναγηίηρϑ οὗ [πΠ6 ῥγορμείβ (σοῃρ. [6γΓ. 71:16 15.Ψἄ 

661-4), νεννοα [Π6 πηδίογιαὶ βαποίυδτυ οἡ Ζίοη 85 ἴΠ6 ρδ᾽]δάϊιπη 

οὔ {πεῖς δϑουγιῖν, ορογδίηρ ἰγγεβρθοζνοῖν οὗ {πε ῖγ οννῃ πιογαὶ 

νογΠιη655 ; δηά ἴῃ ἃ ἰαΐοεσ ρὲ αἰἰδοῃπιεηΐ ἴο ἴῃς Τοπιρίο, 85 

5ΌΟΘΝ, ννᾶ5 οὔδ οὗ [6 σδιιδθ5 νοῦ ᾿ησαρδοϊαἴδα [πΠ6 [ανν5 ἔγοπι 

ΔΡΡτγορσγιδίϊηρ [86 πιογα βϑρίγιίυδὶ ἰοδομίηρ οὐ Ὁ τγιϑί. ἐς Βιυΐῖ 

Ιοηρ Ὀείογα ἴμθη, {π6 νϊἱοΐογγ ονεῦ ροϊγίπειθπι δα Ὀδοη νοῦ ; 

δΔηά ἀνθ ἴῃς ἀδϑίσγυοσίοη οἵ ἴῆ6 Ταηρῖα Ὀσουρῃὶ ἢ ᾿ξ πο 

ἀδηρετν οὗ ἃ ἷαρβε ἴηἴο ἴΠ6 Ιἀοϊαίτιε5 οὗ {με ραϑί. 

Τῆς οζλζοαϊ αὐ] 1165 οὗ ᾿επονδῇ ἀγὸ ἔγεαυθηςῖμγ ἀννεῖς ὑροη 

ἱἰπ τ - δ 15. δπιρμαιοα!Υ ἃ γίρϊεοις αοά; 4 δαῖεσ οὗ 5ἴῃ 

" Νοίς δἷϑο 419} (ποτα της Πολίμεη σγοϊ ρίοπβ ἀγὰ αἰγθυίς το τῃς 
Βύρταπιε ργονϊἄδηςα οὗ ἰ5σγδεῖ᾽ 5 (σα); δηά (1 ἴπῸ ϑοηρὴ) 3239, 

ΤΆΈΟΡ. 15. 223 255 [ἐγ. 4.7 [5. ςσ 663. 5, Ζ ζοπιρ. Ας(5 615: 



ΧΧΧ ἹΙΝΤΕΑΟΘΌΟΤΙΟΝ 

δῃηὰ νυγοηρσ; Ἰρηοῦΐα ῥγϑοίίοας δα δὴ ““δῇϑοπιπδίςοη" ἴο 

Η!πι; Ἐ γεῖ Ηδ 15 γεδαγ ἴο ἔογρίῖνα (ἢ ρϑηϊίεπῖ, δηα 5ῇον5 ΠΊΕΓΟΥ 

δηὰ σοπτρδϑϑίοη ἰονναγάβ [ἤοβα ννῃο ἄδβογνοα 1ἴ: Ηδ ἢδ5 νναϊομοα 

ονοσ, δηά οδογιϑῃηθά [ϑςγδρὶ, ἢ τη6 τοπάσογηθϑς δηὰ δῆεδοιϊίοη 

οὗ ἃ ἕαϊπογ; 16 Ηδ [85 αἷβο αἰβοϊρι θα ἰ{, τ Πᾶ5 Ὀδδη ἴογ ἰϊ5 

ἱπιδῖε ροοά. Ἐδβρθοῖδιν ἄοαϑ {π6 δυῖῃοῦ ορῃδ51Ζα ᾿Θονδῇῃ᾽ 5 

ἢάοδ]ν ἴο ΗΙ5 ργοιηῖβας ; ἴπ6 οδἱἢ βνογη ἴο {Π6 ραίγιαγοῃβ Ηδς 

Μ1Π πανοῦ Ὀγοακ ; ὄνθη ἰοναγάς ἃ μοαίῃδη πδϊΐίοη Ηδ ἄοοθβ ἠοῖ 

γεϑοϊηα ννῃαῖ Ηδ μδ5 οποα ἀδογεβά (25). 

]Θἤοναδ᾽ 5 τεϊδϊίΐοη ἴο ἴϑδγδοὶ οὔἱρί παϊθά ἴῃ Ηἰβ ον ἔγεε 

ολοῖοσ; ᾿ϑγαδὶ Ὀεοοπιθβ 'Ώ σοπβθαιθηος Ηἰ5 βρεοῖδὶ ροβϑεϑϑβίοη 

(Ρ. ΧΧ) δπὰ ἱππεγίίδηοα, δηά (6 οοηπβίδηξς οὔ]εοῖ οἵ Ηἰϊς 

τερατά. Μοζὰ ραγίοιυϊαγίυ, Ηἰβ γεϊδϊίοη ἴο 1: 15 γεργεβεηϊοά 

πηάογ {πὸ ἤρττε οὗ ἃ σονεηδηΐῖ---οηα οὗ ἴῆ6 ομαγδοίοσιςτις 16 δ5 

Ὀοίῇῃ οὗ Ὠὲ. δηά οὗ πε ειυτζαγοηοπηο βοῆοοὶ (Ρ. 68)---ἰνο]νΊην 

ταυζιδ] ἀπ{165 ἀπά ΟὈ]ρ δίίοηϑβ, Ὀἱπάϊηρ [ἐἤονδῇ ἴο ἔδι 1655, 

Δηά 15γ86] ἴο ορδάϊθβηοθ. Τῇ παίιπγα οὗ {πΠ6 ἀυτ6ς ἀδνοϊν!ηρ 

ἤδησα ὕροη ἰϑγδοῖ, δηά {ΠπΠ6 τηοίνες (ϑρθοῖδ ιν ργαΐίζμησς δηὰ 

ἐουδ) ΜΈΏΙΟΝΠ βῃου]ά ρτγοτηρί [5γδοὶ ἴο γεαβδροηά δοσοσζαϊηρῆν, μαννα 

Ὀ66η ἰηἀϊ᾽σαίεά ἀρονα (ΡΡ. χχὶ, χχίν). 

ΔνΊ ἢ γι βαν ᾿ϑΌ τ ΟΠ 5 (Π6 δυΐποῦ 45 ργεδίοσ βυσρδίὮν 

[πη 16 ργορμείβ ρϑηδγαῖγ. Ηδ δνίηοθς ἃ ννδγπὶ γοργά [ογ 

{π6 ρῥγίαδι ν {πΠ06; δὲ ρσιιαγάβ 115 ον !θρο5 (181-58), ἀεηηδηάς 

ορεάϊδησε ἔογ 115 ἀεοϊβδίοηβ (248; οἵ. 110-12), Δηα ΘαγΏ 5 

σοπιηδηδς 115 ΠΙΘΠΊΌογα ἴο {Π6 [5γδϑ] Π6΄5 Ὀδηθνοίθησα (1218: 1} 

1421. 9 ο.). Τῇ σογεπιοηΐδὶ ορδογνδησαβ συγγεηΐ δἵ [6 {{π|6 

ἢδ6 Ὧδα5 πο ἀδϑίγαε ἴο 566 δροϊιϑῃεά ; 1τῆ)6 οιϑίοπι οὗ 5δογιῆοσε, 

τπουρ 6 ἄοες ποῖ δ ρ ἢ 451ΖΕ 1 ἴῃ [6 πηιδηηογ οὗ ἴπ6 Ρυίαϑίϑ᾽ 

Οοάδ, δα ἴαἶκαβ ἔοσ ργδηϊεά, δηά τροη οοοδϑίοη ταριΐαῖθσ. ἃ 

τρις πααγῖ, ᾿Ἰηϑῦηοῖ ΨΠ ἴσας αβεοιίίοηβ τονναγάς αοα δπὰ 

ἴη8ῃ, ἰ5 ἱπάδεα τῆ6 οηἱΐγ γα]: ρίοη πο ἢδ5 ναῖιια ἰῃ Ὦ15 Εγ65: 

δυὰς Πα ἰβ ἀννᾶάγα πὶ δχίθγηδὶ ἔογῃιϑ, 16 ὈΌΟΡΟΥΪ οὈδογναᾶ, 

ΓΛΔΥ ἜΧχογοῖβα δηα καρ αἷΐῖνε ἃ το]! σίου β βριγιῖ (1423), τᾶν συδτγά 

15γδθ 15 “" πο η655" ἔγοπιὶ ρτγοίαπαί,ς.οη, δηὰ ρύδβογνα [1 ἔγοπι 

σοπίαπιηδίοη τυ ἢ Πεδίμθη ᾿πἤιπδποαϑ (οἴ. 68 1118 1.41.3]; 4150 
225.12 2415(.4ὺ), ἼΠῈ οἤδγιηρο οὐ ννδιοῖ ἢ6 ἴαγϑ ἴῃ ρτγεαίεϊ 

" Ἰαοϊαίγου τος (735: 35 1.251 χχἱδ (ἡ) γ,γχ6 2)οἷδ 2715); πηιαρὶς δπὰ αἰνιπαίίοη 

(18:3); ππιπιούαὶ συβίοιῃ5 (225 232 (18) 24.) ; σοπηιηγογοῖαὶ ἱπ]υδίϊος (25}5). 
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δίγεϑϑ ἀγα ἴῆοβϑ δχργεϑϑῖνα οὗ σγδίίυάς ἴο αοἄ 85 πε αἰνοῖ οὗ 

ἴῃς ρνοοά τῃϊηρ5 οὗ Ὁδῃμδδη (14322.27 1.519.28 1610. 16. 17 2610): δηά 

[ῃς τοὶ ρίοιι ἔδβαϑίβ, δβρθοῖδίν ποϑ6 δ] ἴῃ σοηποχίοη ἢ 

ἀπε ργοαΐῖ δηηυδὶ ΡΠΡΥΠΊαρΡῈ 5, πῈ ἀεϑῖγαβ ἴο Ὀ6 οσοδϑίοῃβ οὗ 

εἰδάμπεοϑς Ῥεΐογα ]εμονδαῖ, δηᾶά οἵ [πε αἰβρίαν οὗ βρεηοζοιιβ 

Ποβρίταὶ εν ἰονναγάβ ἴπ6 ἀδϑεξιία (127: 12.18.1.,361.. 1611. 14. 2611), 

Ιη τἰ5 αἰ(πᾶο τονναγάς οἴδογ πἡδίϊοηϑ, Ὠ.. σῆοννϑ σοηϑίάετγ- 

ΔΌ016 Θχοϊυϑίνθηθββ δηά “Ὃ ραγίιουΐαγιϑηλ. "ἡ εονδῇ οὐνηβ ᾿πάδεά 

[6 δπίγαε νψοσὶά ; θυ Ηἰς ἔανουγαῦϊα τεραζά 15 ᾿πεα ἴο [ῃς 

Ῥεορίο οἵ Ηἰξ5 οβοῖσθ. Τῆε ργορμεῖιος ἰσυτἢ (παΐ [επονδῇ Πᾶς 

4ῖ5ο ἃ οαΐε ἔογ οἴπογ πδίίοῃβ, δημα νν}}] οὔθ δύ γεοαεῖνα {Π6 πὶ 

Ιηΐο ΗΙ5 ἔοϊά, ἄοεθς ποῖ ἢπά ὝἼἊχργεϑβίοη ἴῃ Ὠ.. (οῆσθ, ροσῆδρ5, 

1ηάτιγαοῖίν, ἴῃ πὰ ϑοηρ,, 3243). Τἢδ γεάβοη 15 ποῖ δσγ ἴο βεεκ: 

ι. 15 ἃ ἰΙαψεῦοοῖκ, ἀδοισηδά ἴο ργονιάς 7εγαοὶ ἢ ᾿ηϑίγυοίοη 

ἴῃ (Πε ἀϊ165 οὗ ΠΠ| 6; δηά {πδ οἰγουπιδίδποες οὗ [6 ρὲ πδίιτγ- 

Αγ 1εἀ {6 δυΐμογ ἴο ἀϊβοοιγαρα, γαΐϊπογ ἤδη ἴο ῥτγοπιοίθ, ἃ 

ἔτι θην δ(ἰτιὰς ἰονναγάς [πΠ6 ποαΐμεη. ὍΤῃα Οδρ, ννῇο 5 

ΡῬΙδοεά ΠΙπι56 1} ἀηάες ἴῃς ργοϊθοξζζοη οὗὨ 15γδεὶ (Ρ. 126), 15 ᾿ηάδεά 

ἰγεδίθά πδίιγαν τ σοηπιἀογδίίοη : Ὀὰς [6 ““ ἔογβιρσγ," 85 

διισῆ, βἰδηπάς προὴ ἃ αἰῆεγεηΐῖ ἰενεῖ, δηά 15 Ἄχοϊυάβα ἔγοπι 

Ῥεσιιπίαγυ δἀνδηΐαραα ρογιϊ6α ἴο {π6 Ι5γδοὶτῖα (158 2221 (20), 

ἘοΙΙριοιιβ. τηοῦννοϑβ Ὁ ΘῈ ΠΟΘ ΠΕΪ οχρίδιη (6 βἰγοηρῚν ποβί!]α 

δἰειπάς δἀορίεα ἐονναγάς {πὸ Οδηδδηϊδβ; Ὀιιζ ΟΠΪΥ δὴ δηΐ!- 

αὐυδγίδη τοᾶβοη ἰ5 δϑϑὶρηδα ἔογ [Π6 δηξρδίῃυ ἀϊϑρίαγεά ἰονναγάς 

τῆς ᾿Απητηοηϊο65 δηά Μοδθῖίο5 (237(66)), ἀπά ἔοτς {π6 ἱπ]υποίίοη 
ἴο οχίογπιηδῖα ᾿Απιδίοἷὶς (2511.19), ΑἜ πιοῖε ἔπεπαϊν δἰ ταάα, 
ῬαΞϑα προ {πε τοοοϊ] δοϊίοης οὗ [Π6 ραϑί, 15 ἱπουϊοδίεα τοιναγάς 

(ῆε Ἑάοπιῖα δηά {πες Ἐρυρίίδη (228), 10 15 ργοῦδθϊα τῃδί 
411 {π656 γεριυϊαίίοηβ, ἃ5 Εχ. 171416 φῆοβ ἴο Ὀ6 ἐπε σᾶβὲ στῇ 

{πδὶ τοϊδϊίηρ ἴο ᾿Απιγαϊεἷς, γαδσὲ ὑροὴ δὴ δηοίθηίὶ ἰγδαϊ]οηδὶ 

455,1 δηὰ πδὶ ἴπῸ δυϊῃοτ᾽β ραγῖ ἴῃ ἴπαπὶ 15. ᾿ἰπιεα ἴο πε 

ἔογπι ἢ  Π]οἢ ἴΠδν ἀγα οδβί, ἀπ 16 πιοίϊνοεβ νυ νοῦ Πα 

᾽45 οηξογοσά {Π6πη]. 

ΤΏ δπογζοδοβηγθηίς οὗ πεαϊμβεηϊσηιὶ ἰογπιθα ἴῃΠ6 ργθϑϑῖηρ' 

ἀδηροῦ οὗ {Π6 ἀρὰ; δηῃά ἴπεβε ἴπεῸ δυίΐποσ βίγονθ ἴο γεϑιϑδί ὉΥῪ 

ΟΥΟΓῪ Ππιοδηβ 1ἴὼ δὶβ ροννεσ. Νοίῖ ΟοὐΪυ ἄοδθς πε τερβϑαίεαϊν 

966 7 208 (οἷ, ἴῃ Ὠ3 705. 2312"). 
Τ ομρ. ὨεϊϊίΖοοι, ΖΑ 72. 188ο, Ρ. 561; ὨΠ]π|. Ρ. 6ο5. 
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ἀδοΐαγα, ἴω βοΐδπη ἴθγηβ, μδαὶ 1 δοννεα ἴο ργενδὶϊ, {πὸν νἹ]} 

ὉἹΠπιαῖοϊν ἱηνοῖνα [5γδ6] ἴῃ πδίοηδίὶ γαΐη ; Ὀὰΐ ἃ ἰαγρα υσθοῦ 

οὗ ργον:βιοηϑ---τὰ σῇ ἰαγρεγ ἤδη ἴῃ [πΠ6 Βοοϊκς οὗ ἴῆ6. (σονδηδηϊΐ 

-γα διπγεά αϊγεοιν ἀρδϊηϑὶ [6 πὶ; δηά [6 παρα οὗ δηΐξογοίηρ' 

{π656 ονοσγγιἄδς ὄνθεὴ ἴῆοβε οοῃϑιἀδγδαίοηβ οὗ ἔογρδαγδησα δηὰ 

δυμηδηϊ, ΠΟ ἀ50.4}}Υ γα ]ο σΌρτγαπια ἰῇ (ἢ δυϊπογ᾽β πιιπά. Ἐ 

Εοτγειηοϑδὲ διηοηρ ἴπδβα ρῥγονιβϑίοῃβ βίδηά [86 ᾿η]υποί:Οἢ 5. ἔὺΓγ 

[86 δχεσγραίοη οὗ ἴῃς Οδηδδηϊίθοβ. Ὅῆδβα ἀγα ἱποϊπ δά ἴη Ὠι., 

Ραγίϊν, ηο ἀοιρί, Ὀδοδυβα ἴΠδΥ ἐογπιαά δη οἰεπηθηΐ ἴῃ τῆς οἱἷάεγ 

ἱερ:ιϑδίίοη (Εχ. 2231:-88)., δηάδ ψεγα δεογι θεά ἐγδαϊ]οη δ} ἴο 

Μοβεϑϑβ, Ρυΐϊ ομιἜΗν Ὀδοδιιθα ΌῪ [πε ἀγαβϑίις οοπιροΐθπθϑϑ τ] ἢ 

νὨΙ ἢ {Π6 Ὺ βουρηϊ ἴο βθοιγα 15γΓ86] δρϊηβίὲ ραγηϊοίουβ γα] ρίοιβ 

ἰηΠυδησοβ, πο Ὺ ναγα ἃ δἰρηϊβοδηΐ ργοϊαδί ἀρ διηδί (Π6 ἔδϑῃϊοης 

οὗ {6 ἀρῈ, δηά αῇογαβά [πῃ6 διυΐῃονι 4 πιεδὴβ οἵ Ὄχργοϑϑίηρ 

᾿ηα γος ἢ15 ργοίουηά δΌὨογγοηοσα οὗ ργδοίϊοθς Ψ οἢ 6 ΚηΕν 

ἴο Ὀ6 βδυρνοίβινθ οὗ Ποϊηθβδβ (οἷ. 1281), Ιῃ δϑεπηδίηρ [ἢ 658 

ἰη]πποίίοηβ, 1 τηυκί, οὗ σουγβθ, θὲ γεπηεπιρεγαά τῃδῖ ἴῃ {Π6 ἀρὲ 

ἤθη Ὠι. ννὰ5 νυτίθη, (Πε6 {π|6 ν ἤδη [Π6Υ οουά ΡῈ εηξοτγοεά πδὰ 

ἰοηρ' ραϑϑϑά δίναυ ; που ἢδά σοπϑεαυθηῖίν οἠΐν δὴ ζάεαϊ ναῖὰδ ; 

{Πᾶν Ὀδαγ νυὶῖπ655 ὈῪ {πεῖς βανεσγιίν ἴο [π6 ἸητοησΥ οὔ δος ῃοτ᾽β 

σοηνϊοϊΐοηβ οὐ ἴῃδ6 5ιρ]εςί, δηά ἴο ἴῃς ταδὶ γ οἵ (ῃ6 ἀδηρετῦθ 

ννὨΙοἢ ἢ δε τπγοαϊθηθα 15γ861᾽5. γα! ρίοη ἔγοπι [15 αὐδτγίοτοϊΪ 

[15 ργοῦδΌϊα αἷϑο ἴπαΐῖ τδηΥ πιούα ργοδιδινε ογάϊηδηοθα οὗ 

Ὧτκ. [Π8ὴ δρρϑαῦβ οὐ 1ῆ6 ϑυτγίδοθ, αἵ αἰγεοίεα δραϊηϑδῖ ἴῃε 

δηογοδοδηγχοηΐβ οὗ ἢδαίμθπιϑπι, οἵ ἴπ6 δϑϑοϊ πη] δίϊοη οὗ υπαάδς]τ- 

Δ 076 ἔογειριῃ ουδίοπβ. ““ἼΠ6 Ἔβϑϑοϑηζαὶ οὈ]οοῖ οὗ [6 βῃοτζγί ἴὰν 

οὗ με Κιηράοπι (1715.20) 15. ἴο ριιαγὰ δραϊηβί δάπιχίαγα ἢ 

ἔογείρ!θγβ, δηα ραγιοἱραίίοη ἴῃ ἔογειρη ροΪον." 2 Απά οἴδεογ 

ὈΙδοσρῖβ γα αἰγοοϊθαά οἰἴποσ ἀριηξί ροριϊαγ ἢδδίῃθη βυρεοῖ- 

δι οη5, ΟΥΎ δραϊηϑδὶ [6 ἱπηπιογδὶ 65 οὐ Ῥῃορηϊοίδη πδίυγα- 

ἸνΟΥΒΏΙΡ, ψ Ὠιοῦ, 45 ἴηῈ Βοοῖκβ οὗ Κίπρϑ δηά [π6 ργορμοῖβ 5ῆον, 

δά ἀδερῖὶγν ἰαἰηϊεα [8 σνογβὮ!ρ οὗ  εἐμονδῇ. ὃ 
,χ Τα γα τπᾶὶ νιγίαα 15 γονναγάθα ψ ἢ ἰερογαὶ Ὁ1655- 

ἴῆρ5, δηά νῖοα ρυηὶσῃεά ψἹ απιρογαὶ πκιδέογίιη65,---α {γῇ 

566 ΘΘΡΘΟΙΔΙΥ ο. 12. 
Οὗ σμογες, 7ογομἑαλ, Ὁ. 67; Μοπίεβοτο, 27 δδογέ λφοίμγες, Ὁ. τ8ς. 

: ΟΤ7Ο.3 ». 365. 
8 Οοιηρ. (Πε ποΐθβ οἡ 123 51: 14}: 3 (ρ. 164), 31» 1651. 53. ..γ1.3. 189} γῆ γγιϑίς, 
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το πδοϊοιϑῖν με] Ὀγ ἴπ6 δηοίθηΐς ΗἩδῦγενϑβ, δηά (45 [6 Ὀοοΐς οὗ 

70 5:ονν5) ὄνεὴ ἰγεδίβα Ὀγ {πεπὶ 85 ἃ τριζυογοαὶ ἷᾶνν οἵ ἀοά᾽5 

ρτον!6η06,---ἰς δὴ ἱπηρογίδηϊς ρεοαάδρορίο ργίποϊρίθ, δηά, δ5 

δθσῇ, 15 ἔγεαυθηῖν οπρῃδϑιζεά Ὁν ἴπ6 δυΐῃογσ. Τῆς ἀοοίγιηα 

(πᾶὶ ““τἱρῃίδουβηθϑα χα ἢ ἃ παίοη,᾽ τνῆ 116 τυὶοκαάηθϑϑ 15 

[πΠ6 δσυγα ῥγαϊια ἴο παίϊοηδὶ αἰβαϑίασ, ἢα5 Ὀθθη ϑδια {γυΐν ἴο 

ἔογπι {πΠ6 Ἔββϑθῆοα οὗ ἢ|5 “"ρῇῃΠ]ΟϑοΡρὮΥ οὗ διβίογυ," 85 1ἴ 15 δ'5ο 

οΠΒΘ οὗ ἴδε πιοῖϊναϑ ἴο ορδάϊδησα οὐ ψΏοἢ ἢ6 πιοβσῖ ἔγεαιθηῖν 

ἰῃη55ί5 : “δὲ ἴπου πιαγοϑὲ ᾿ἰνα,᾽ “δὲ 1ἴ πᾶν Ὀ6 τ 611 ἔογ 

{Ππ66,᾿" “παῖ ἴδου πιαγεβὶ ργοϊοηρ' ἔγ ἄδυ5,᾽" ““τῆδιὶ Ἔπονδϑῇ 

ΓΛΆΥ ὈΪ655 ἴΠ66,᾽ ΟΥ̓ 5111} 8Γ ρῇτγαβϑϑβ, ἂύα [6 γαουγγιηρ ογπλαΐε, 

γν ΠΟ δον πον ἀβϑυγεά ἢ6 ννᾶ5 οὗ ἴῃ6 ρϑηδγαδὶ ν᾽ 1 οὗ {πε 

τγυῖῃ νοῦ {παν ὄχργεϑβ. Ἐ ὙΤΠα βδηλα σοηνϊοϊΐζοη βηἀ5 Ὦγροτι- 

ὈΟΪΙΟ41] οχργοϑϑίοη ἰῇ {6 ρῥγοπηῖδα {παΐῖ, ἰῇ {πΠ6 ὄνθηΐ οὗ 

οὈδάϊεηοο, [βγεῖ Μ}}}} 6 ““5εῖ ΠΙρΡὮ " ἀρονε 411 πδϊΐοης (26:9 
281), αηα δη͵ον πιδῖθγιδί συ ρασίογιυ ονοῦ ἴπδπὶ (1 56Ὁ 28130. 18), 

Το οἴμον δϑροοῖ οὗ ἴδ βαπῖθ ἀοοίγιη 15 ἴδιιρ με 1655 ἔγεαπ θη, 

Ὀυΐ ποῖ 1655 ἰογοιδῖν.  Ἐαϊπρυκίοη, ἰξ 15 βαιά δπρμδίοδ!ν 

(γ10), ονεγίαϊκος [86 εν] -ἀοαῦ ἴῃ ραγϑβοη; 1ἴ ἰ5 ποῖ γϑϑογνθα (45 

νν85 βοτηδίπ|65 πουρηϊ {) ἔοτ ἢ15 ἀδβοθηάδηίβ. 

Τα γεϊρίοιιβ ναῖτα οὗ Ὠευςζογο ΠΥ 15 ΝΈΓῪ σγοαΐῖ. Ὅτι, 

“1 15. ἃ Ὀοοῖς οὗ παίϊοηδὶ γε ρίοη," σι [πὰ 1᾿πιιταῖοηβ 

τποϊάδηϊ ἴο ἀρῈ δηά ρίδος βσἰδηιρεα ὕρο ἴἴ; ““Ὀαυΐϊ 1 15 4] 

ἃ ὉΟΟΙ οἵ ρούβοηδὶ γοϊρίοη, δῃηά 50 οὗ υηϊνοῦϑδὶ γα] ρίοη." 

Τἢα ρονογ νῃϊοἢ σάνε 5γδαὶ 115 σοπαϑίοη δηά βίγθηρτῃ νν85 115 

γε ρίοη; 1 τ 5 υηΐτια ἴο {Π15, 85 115 ργορῇδῖβ ὑπ δηϊ ΠΊΟΙ5]Υ 

σανν, 1 πιυσὶ [41] ἴῃ ρίθοθβ. Ἐειρίοη Ὀθσοοσηθβ ἴπυ5 ἴπ6 γϑαδὶ 

στουηά οἔἙὨ 41] πιογαὶ δηά βοοῖδὶ Ὅγάδγ; δηά {πε αἰπὶ οἵ Ὠΐϊ. 15 ἴο 
65.815} ἔογ γε]! ρίοη ἃ ἄδερεγ Ὀαϑὶβ ἕδη {παΐ οὗ ρυρΐιο τιΐυδὶ, 

5. ΎΠΒΕ ρῥγοηῖβα 15 δηηποχοά οί ἴο ἴπ6 σι εηεγδὶ ορβεγνδηςς οὗ ἴῃς Ὠδαΐ. 
1νν, 429 ς 9 (9). 80 (23) (32. δ. 18. 96 7018. γ.χ19 4016. 194. 3.20 (ς ἢ, 8150 13.168. 1.13.1. 320-35, 57 

2618. 281-164 2050) 405), δηά ἴο ρατγίϊουϊας ᾿σοπιπιδηάβ, νὶΖ. 515 (Ὠοποὺγ ἴο 
Ῥατγεηί5), 1255: 3 (ργοῃι δ τοη ἰο εαἱ Ὀ]οοά), 14390 (ἀρρ! !οαἰίοη οὗὨἨ ἰγίεηηϊδὶ 
{86 ἴο τγεϊοῖ οὗ [ῃ6 ροοτ), 1.50: 18 (ΠἸΡΈγΑΙν ἴῃ Ἰεπάϊηρ ἴο ἡςδεάγ, δηὰ ἴῃ 

ἰγοδίπιθηϊ οὗ 8ΐῖδνο), 6 Ὁ (Ἰπηρατγίδ! γ ἴῃ Ἰυάρπιεηῖ),, 1739 (Κρ 5 οδεάϊεηςς 
το Ὠευῖ. 14}, 1912 (}υϑέῖσε οα πιυγάεγογ), 227 (ἢ υπδης ἰγεδίπιθηϊς οὗ Ὀιγά), 
2521 (3) (ηοἱ ἀεπιαπάϊηρ, ἱπίεγεβί οὗ [5γ86]1116}, 2419 (Ἰεανίηρ ἑογροΐίζεη βῃθδῦ 

ἴος ἴῃς ““βίγδηρογ, ἴῃς ἐδίμεγεϑθ, δηὰ ἴῃς ννάον "), 25} (σοπιπλεγοῖαὶ 

ποποϑίν). Οοπιρ. Απι. 5}5 19. 113. 410{. ς 8611 δζς, 
Ὁ 435 2017. , 6)44. 819... 1.118. 38 2864. 2017 (18). 4.1.9. Ποῦ 2119, 

ς 



χχΧχὶν ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

οὐ ἴερ'αὶ τι]ε5. Ὑῆπα δυίποσς δά άγοϑϑθς ἢϊπιβοὶ, πιογα αἰ γεοῦν 

δηά εἤεοί νον [ἤδη δὴγ ργενίοιβ ἴεδοθογ οὗ ἰσγδοὶ μδά ἄἀοηθ, ἴο 

{π6 ᾿ηάιτιν!άϊιαϊ! 50}; δ6 ἰαῦοιιγβ, ΌΥῪ δρρϑδίϊπρ' ἴο ἴπ6 πικοβί 

Ροννογῆι!} δηά ρσϑηθγοιβ δπηοίϊοηβ, ἴο αυϊοίκεη δηά ἱπίθηβν 

{π6 γα] ρίοιβ [6 οὗ 6 ἱπάϊνίάιια]. ““Ἡοκδοα δδά δγεδαῦ 

ρετγοεινοά (Πδῖ ἴῃ οὐ τα] ρΊοιυβ 16, 18 15 ποῖ 50 πη τ νῆο 

Βηά ἀοά, 45 ἀοά ψῆο ἤπάς υ5. Ὀσαιϊξογοηοπ δοοερίθα (ἢϊ5 

{γυῖῃ, ἀπά βοιρῃξ ἴο 5ῆον δῖ ἔογηιϑ ἴπ6 το] ρους [6 {π5 

αυϊοκεησά ψνοιυϊὰ δϑϑιιπα δπιοηρ Ὑδῆνεδ᾽ 5 Ρεορίθ. [1 ἀϊ5- 

οσαγηθδά δὲ [παῖ [πὸ πλυδσὲ 6 4 116 οὗ Ἰογαὶ οὐδάϊθποβς δηά οἵ 

ΒοΙγ δῇδοϊζὶζη; δηά ᾿ηδϑπιοῦ 45 ἴπ656 δα ποῖ ουξιναγά δοῖϑβ 

Ρυϊ ᾿Ἰητναγά ςἴδίθϑ, ἰξ τοοῖς ἴπ6 Εγϑὶ ςἴερβ ἰονναγάς ἐγδηβέογγηρ 

{π6 σἴγεϑβ οὗ γα]! ρίοη ἔγοπι πδίϊοηδὶ οὐβογνηοα ἴο ἰπάινίάιι4] 

σοηϑβοϊοι5η6855,. ἀηἀ ΡΓοΟροΞβαϑά 85 115 υἱεπ͵δίς 1464] ἃ Θοπηση 

ΒΟ μου] σΟΙΙε Εν Εἶν γ6411Ζ8 ἃ γα δι οηβἢρ οὗἨ γϑνθύεποθ 

ἰΔηὦ ἴονοα ἴο [ἰ5 Ὠεανθηΐν Τογά, ΤὍΤμοβθα ρτοδαΐῖ δϑϑηςπιθηΐβ 

σου] οἡἷγ Ὀ6 σοπιργοῃεηάδα δηά δχργοϑϑαά Ὀγ [Π6 σοιηπλιηϊν, 

ἤδη {Πὰν Πδά ἢγβὲ Ὀδεη ἀδερίν ἔθ! ΌῪ βοΐ ϑἰηρίε βου; δπά 

ἴῃ δπυηοδίηρ 5 ῥγποῖρῖοβ ἔοσ πὸ ρονεγητηθηΐ οὗ [ἢς 

ἰγδαϊτοηδὶ [σγδεὶ, θδυςτογοηοῦιν ννᾶ5 ἰπεγαίογθ, τη ἔδοϊ, Θηπηο!- 

αἰΐηρ {Π6πηὶ ἔογ ὑῃ6 νοΐ πα τὰοθ ἢ ὄνον ἀρ. [{τνγᾶ5 

ταβεγνεά ἴον ἴῃς ργϑαίεςί οἵ 5γ86]᾽5 βοὴβ ἴο αἀἴβοθγη (ἢ οοπη- 

ΡΙεῖεῖγ, δηά ἴο ῥτγοοΐδιπι 115 Ὠἰρῃεϑί νογά δ5 ἴῃ6 ἢγϑιϊ ἷανν, πὸ 

Ἰοηρεῦ ἔογ υἀδῃ Ρυὲ ἴον [6 νψνογἃ (Μαγὶκς 1238.80. Ὁ, 645). 

Απηὰ 50 {π6 ἰεδοῃίηρ οἵ ᾿ευϊεγοποπι ἰθδάς αἰγεοῖ ἴο [6 

ΒΌρτασα ἐπουρῆϊξ οὗ Ομ γιϑι. 

δ4. Αμέλογελίῤ, αίο, απαᾶ δέγμοί76. 

᾿ΤΒΕ τγοϊδίοη οὗ Ὠϊ. ἴο {π6 ργδαοεάϊηρ' ὈοοΟΐκ5 οὗ ἴα Ῥεηΐ., 85 

ἰηαἀϊ!οδίοα ἴῃ ὃ 2, ρίναβ γίβα ἴο ἔψο χιυδβίοηβ, [π6 οοηπίἀδγδίιοη 

Γ ψ ὨΙΟἢ 11 σοηνδηϊθητ ορθ {Π15 ραγί οὗ οἵ βιιρ]θοῖ. Ιἰ 

νὉ111 ΡῈ ργορϑγ, ἢ ογάδθσ ἴο παῖζε οὐὖζ σγοιηά βϑοιζα, ἴο δίδαγί 

ἢ {ἢ αϑϑιπιρίίοη (πδὲ {Π6 ἰγδάϊοη δ] νίονν οὗ {πεῸ δυϊπογϑῃὶρ 

οὔ {π6 ἤτοι ἔοιιγ Ὀοοΐζς οὗ [π6 ῬΡεηΐ. 15 σογγβεοῖ. ὍὉῆε αυδϑβίίοηϑβ, 

5). Ε. Οαγρεοηίεγ, “Ἴμε Βοοῖς οὗ ᾿ευϊογοηοτν,. ἴῃ (6 οασενη 
Κευΐσιυ, ΑΡτΓΙ] 1882, Ρ. 281.--ἰῃ ραγίβ οὗ ἴῆς ρῥγεοδάϊηρ ραρεϑ 1 8δπὶ 
ἰηἀεδιεά ἰο Ηοϊζίηρεν, ΦέπἸείζωριο ἐπ ἀδη οκαϊσμοΐ (1804), Ρ. 312 Ν᾿ 



ΑὔΤΠΙΠΟΚΘΗΙΡ ΟΕ ΡΕΤΕΚΞΟΝΟΜΥ ΧΧΧν 

1Π6η, ψῃϊοῆ δυρραϑδῖ {πεπηβοῖνεβ ἀγα : (1) θὸ 16 ναγίδίϊοηβ 

Ῥεΐνδοη ἰδ ηδγγδίϊνας οἵ ΠὨϊ. δπά Οη.--Νὰ. ὄνοσ δος {Π6 

σμαγδοίεγ οὗ ἀϊβογεραηςίαβ ΒΙΟΒ οδηηοῖ ΡῈ γεοοποθά (2) 15 

{πε ταϊδίίοη δεΐννεθη {παπὶ βυοἢ 85 ἴο δὲ ᾿ἱπσοτηρδίῖα κνῖξ 

ἰγδαϊοηδὶ νῖονν [δὲ ἴΠ6 δυΐπογ οὗ Ὀοϊῇ 15 Μοβεϑ Ὁ Τδδῖ Π: 
δυῖπον οὗ Ὠϊ., βδιιρροβιηρ πῖπὶ ἴο Ὀ6 Ιἀδηϊοδὶ ἢ τ[Π6 δυῖῆογ 

οὗ Εχ.-Ναυ., 5ῃοι]ά πιεηϊίοη, οἰ ποῦ ἴῃ {πὸ τεϊγοβρθοῖβ (ς. 1-- ; 

97--1011) οΥ 4]1ιϑἰνεῖγ οἰβενῆεγα, ἱηοϊἀθηῖς ποΐῖ τεοογάεα ΌΥ Πἰπὶ 

1ῃ ἢϊ5 ργανίοιιβ ηδγγαῖϊνα, νου]Ἱά, οὗ σοιγβθ, ποῖ ἴῃ 1{561{ ἀχοῖῖα 

ΘΌΓΡτΙΒΘ ; δοσογαάϊηρῆν δά ἀπ τἰοης συσἢ ἃ5 ἴποβα ἴῃ 1θ.8. 16{. 20. 20-8] 

421{-28.-28 (λιι56 ηο0 ΟΠ ου] ἐγ, ἴΠπαΥ τεϊδΐα ἴο ἀδίδιΐβ οὗ ἃ ρεγβϑοηδὶ 

οδαγδοῖοσγ, ἃ ποῖϊοα οὗ ψηϊοῦ νου]ά Ὀ6 σοηξογπΊαρῖςα ἴο [Π6 ρίδῃ 

οὗ {π6 τεϊγοβροοῖ, δι νοῦ πρῃΐ ννοῖ] να θδθη ραβϑϑϑά ονογ 

ἴῃ {π6 πιβίογσυ. ὙΠογα ἀγα, ποννανογῦ, βδοσηθ οἵμεγ ναγίδί!οηβ, 

ὙΠΙΟΝ ἄσδαογνο οἷοβογ σοηβιἀδγδίοη. 

1. ἴῃ 15:18 [ῃς6 ρίδη οὗ ἀρροϊηϊίηρ ἰυἄρε5 ἴο δϑϑιϑί Μοβϑβ 15. γεργεβοηίοά 
4.5 οὐἱρηδίϊηρ ἢ Μόοβε58 Πἰπηβο] ΐ, σοπιρ αἰπίηρ ἴο (ἢς ρεορὶς οὗ {δε αἱ Π]- 
οὐ (Πδὲ Βα ἰουηάὰ ἴῃ δα] πρ ῬΟΓΒΟΊΔΙΥ ἢ (Π6 Ὡυπιροῦ οὗ οαϑ65 παΐ 
ἄγοϑβα; (ἢε ρεορίε δϑϑεηΐ ἴο {ἰπ6 ργοροβδὶ, δηά Μοβεβ ϑεϊεοῖβ. (ῃε [υἀρ65 
δΔοσογάϊηρῖν. ἴῃ ἔχ, 185-28 [ῃ6 ρίαῃ 15 γεΐδγγοα πεσεῖν ἴο {π6 δάνϊος οὗ 
]εἴδτγο; πο δ᾽]υβίοη 5 πδάς ἰο ἰῆς ἀΠἤουν ἔεϊς ὈὉγ Μἴοβεβ ; δὰ Μοβεβς 

1δκ65 δοίίοῃ δου δὲ 411 σοηϑυϊηρ ἰἢ6 ρΡεορίθ. [Ι{ πιρῇῃϊ Ὀ6 τορ] δά {πδΐ 
{πε ἔνο δοοουηΐβ ᾶγὰ πιυΐι δ! ν Βυρρ᾽επιοηΐασζυ : νυν ῆδΐ 15 ἡαγγδαίοδα ἴῃ Ὠ 1. 1918 
τυουἹά [211] νεσὺ παίυγδιν θεΐννεοη ἔχ. 183 δηά ἔχ. 1825 : (πΠ6 παγγδίϊναε δηά 
{πε τεϊγοβρεοὶ ἀγὰ υυγιτεη ἔγοτι ἀϊεγεηί ροϊηΐς οὗὨ νῖενν ; δηὰ βοπια ποίϊος 
οὗ (ς πιοίϊνεβ ὈΥ ψὨΐοἢ Μόοβ65 νν88 ἱπννγαΐν ἰηβυσησεά, δηα οὗ (ἢ πιδηποῦ 
ἴῃ ΏΙΟὮ [86 ρεορὶε τεβροπάδα ἰο ἔπεηι, πουρ ἢ υπηεοδδϑαγυ ἴῃ (Π6 Ὠδτγγδ- 
ἔνα, τνου]Ἱά θὲ ἴῃ παγιοον ἢ ἔα σόπεγδὶ ρίδη οὗ ἰῃς γεϊγοβροοί. 

2. 15.5, ετγε {πε πκιϑϑίοη οὗ ἴπ6 8ρ[65 18 τεργεβεηϊεὰ δ5 ἀπ δηϊζγοεῖν ἴο 
4 βυρ ρεϑίίο πηδάς ὈΥ {πε ρβορΐε : ἱπ Νυ. 1418 11 15 γεΐεγγεά ἴο ἃ οοτῃπιδηά 
τοςοἰνοά αϊγοςοῖν Ὁ Μοβεβ ἔγτοπι εῆοναῆ. Νὸο ἀουδὲ ἴπ6 ἔνο τεργεβεηία- 
(ἰοῦ ἄγ σδρϑΌϊς, ἰῇ τῆς αρϑίγδοϊ, οὗ Ῥεϊηρ μαγπιοηϊζοά : Μοβοϑβ, 1 πιὶρῃί 
6 βυρροξβοά, δρργονίηρ᾽ ρεγβοηδν οὗ ἴπε ργοροϑαὶ (Ὠι. 1335), ἀοϑιγεα το 
κῆπον {{1| μαά ἐμπονδῃ 5 βαποϊίοη ; δηὰ ἴῃ οοπητηδηά ἴῃ Νὰ. 1413 15 τε ν 
(6 δῆϑιννεγ ἴο ἢϊ5 ἱπαυγΥ. Βυΐ ἴῃ [Π15 ο456, ἰἔ ηοΐ ἰπ {πε ἔογπιοῦ 45 ννεῖ!, 
ἰξ ταπιδίῃϑ γε γκϑῦϊς, 1ὅ της ἔννο δοοουηῖβ νεγα πυγιεη ΌΥ οης δηά ῃς 
58 π|6 ραγβοῦ, [δδί πε Ὺ βῃουϊά Ὀὲ 50 ννογάεαά δ8 ἴο βυρρεβί ἴο {πε γεδάδγ 
ἔσο ἀΐἤεγοηέ ἰάσας ὁ τὐλαΐ λαα ἑαξϑη ῥίασο; δπὰ (εβρεοῖδν) ἰμαὶ Μοβεβ, 
ἢ πιοηϊοηΐηρ (Π ι. 13) πδὲ (πς Ῥγοροβϑϑὶ πδά ἢἷβ ονῃ δρργονδὶ, 5ῃοου ἃ 
ποῖ τηδηΐΐοη ἴδδι 1ἰ δά δε ῃονδἢ᾽ 5 4150. 

4. 1138. ῃ Νι, 2013 (οὗ, 2η183:. 1. 4259.) Μοβεβ 18 ργοδιδιἐεαὰ ἴἰο εηΐογ 
Οδηδϑδη οὐ δοοουηΐ οὗ 15 ργεϑυπιρίϊοη ἴῃ βίγι κίηρ ἴΠ6 τοοῖ δἱ Κδάεϑῃ, ἰη 
[π6 χοίἢ γϑαγ οὔ {π6Ὸ Εχοάυ: πεγε με σσουηά οὗ [πε ργοξι ᾽ἰίοη 18 ̓ εἤονδῆ᾽ 5 
δῇροῦ ὙΠ Ηἴπι οη; σεροιτιΐ ο7 ἐλε ῥέοῤ[θ (50 435 431), αροη δὴ οσσαϑίοῃ ννῃϊ ἢ 
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(56ε {πὸ ποία σα 7οο.) 15 ρἰδίην ἄχεα ὈῪ {πὸ οσοηπίοχί ἔον {πε 2ηά γεαγ οὗ {πα 
Εχοάι5, 37) γεᾶγβ ργονίουβυ. Τῆς βυρροπιείοη παῖ Μοβεβ, ςῥεαζίηρ ἐν δὲ 
«οί γεαν, βου ανα ραβϑεΐ, ἴῃ ν. 7, ἔγοπι ἰῃῸ 2ηὰά ἴἰο {πε 39(} γοᾶτγ, 

τοϊυγηΐϊηρ ἴῃ ν.ϑ το (π6 2Ζηὰ γεᾶτγ, ἰ5 ΠΙΡΉΪΥ ἱπιργοῦδὮΪε. 
4. κι'6 21... Α5. ϑδῆον ἰπ {π6 ποίεβ οὔ ρρ. 231-23, ἰἴ 566 1}}5 ἱπηροβϑιθ]ς 

ἰο μαγηηοηΐζε ἴδ6 γεργαβθηίδίίοη οοπίδϊηεδα ἴῃ ἰμεβα ραββαροβ νἱἢ [Πδΐὲ οἵ 
Νυχηθοῖϑ ; δοοογαϊΐϊηρ ἴο Νυ. 14, ὅζο., (ες 48 γεαῦβ ἴῃ ἴΠ6 ΜΠ] Δαγη655 τ γα 
ϑροηΐ δἱ ζδάδβϑῃ : δοοογάϊηρ ἴο 1. {πεν ψεγε βρεηΐ σιυα» ἴτοπη Καάςϑῃ 
(215), ἰῃΏ νδηδογίηρ δρουὶ Εάοπι (2}). 

5. 95. Αοοογάϊηρ ἴο Εχ. 232-14 Μοβεβ νγὰβ ἔῆγεα {{π|68 ἴῃ ἴῃς πιουηὶ 
(3215. ,,)ϊ, 3,42); Ὀᾳῖ 1 ἰ5 ΟὨΪν οἡ ἔδε {πἰγὰ οσοδβίοη μδξ ἢς 158 γεοοσγάβά 
ἴο πᾶνε ἔδϑίοα (243) : Ὀΐ., ἰπ (ἢς νεγὺ ψνογάβ οὗ ἔχ., ἀθϑοῦῖθεβ ἢίπι 845 ἀοίηρ 
850 οὐ ἴδε 3,γε2 οσοδϑίοῃ Οδνίουϑὶν, Ὠΐϊ. πᾶν γεϊαίς δὶ 15 ραβϑϑαᾶ ὃγ ἴῃ 
οἰἴθηοα ἰῃ Εχ,; δυΐ ἔπῸ νατδίϊου 15 του κδῦϊο. 

6. οὐδ΄.9, Τηΐβ, 1 15 ρΙαίπ, πιιϑὲ γεΐογ εἰἴμοσ ἰο Εχ. 4281. (Μοβεβ' ςσοορια 
νἱϑὶῖ ἴο ἴῃς πιουηΐδ:η), οἵ (πιογα ργοῦδΌ]γ) ἰο ἔχ. 449 3. (ῃἰ5 2λ1γα νὶϑὶϊ ἴο 
1). 1{15 βίηρυϊαγ, πονν, δι (ἢε (ογπὶβ οὗ ᾿ἴοκεϑ᾽ οτῦτι ἐπιέεγοθδδίονι, 85 Ὦδτα 

τορτοάδυοεά, ἀγε Ὀογγοννεά, ποῖ ἔγοπι εἰποῦν οὗ 656 ρϑβϑαρεβ, δαί ἔτγοπὶ 
4211:18 δῇ (ἢς οἷοβε οὗ δἰβ 3,752 ἰογίν ἄδγϑβ ὑροῦ {π6 τηουπίδίη. 

ἡ. τοῦ ἡ, ΤῊϊΒ ράββαρε (566 ᾿. 117 ζ.) ἀρτεθς---Φο 8 ἰαῦρε ἜἼχίεπί νογΌ δ ν 
--ιὦα΄ἷἴὦ Ἔχ. 2415 5. 18 τδ6 αἰδδγεπος {πὶ ἴῃ Ὠϊ. Μοβεβ 15 αἰγεοίεά ἴο 
πιᾶῖο, δηὰᾶ δοΐυδιϊν ἐοεϑ πιᾶκο, δῇ οὐκ οὗ δοδοῖδ-τνοοα δοζογέ δϑοθηάϊηρ 
(ῃΠ6 πιουπί {πὰ ἰπιγὰ {π|6, ἴο τοοοῖνα {πὸ Το (οπιηδηάπηοδηί5β. Τμδὶ 

Μοβεβϑ βου ἀδβογῖθε 45 πιδάάβ ὃν Ὠἰπιβεὶῖ ννῆδὶ ννὰ5 ἰῇ ἔδοὶ πιδάβς ΌΚ 
ΒεΖ4} ε], δοϊϊῃρ οὔ δῖ8 Ῥεῃδ]ξ, 15, ἢο ἀουδί, παΐαγαὶ ἐπουρῇ ; Ὀυΐ ἴῃ (ῃς 
παγγδαίϊνε οὗ ἔχ. (45 1ἴ πονν βίδη 45) ἴπ6 σοπιτηδπά ἰ5 Ὀο(ἢ γίνε ἰο Βεζ8]᾽ εἱ, 
δηὰα ἐχεουΐϊεα ὃν Πϊπι, αὐἴ67 Μοβεϑϑβ᾽ γεΐίυγῃ ἔγοπι ἴῃ πιουπίδιη (2653 47}). 
Τῆς ἀἰδογερδηου ἰῇ ἴννο παγγδίϊναβ, 50 εἰγομηιδίανἑξαϊ ας ἐαςσἦ οΥ ἐΐέσο ἐς, 15 
ἀιδῆσυε ἰο ἐχρίδιη, ᾿ξ Ῥοϊῆ αὔὸ {πὸ ψνογῖκ οὗ οὔς δηά (6 δαπὶὲ υτίιίογ, 
ἀἀεϑογίιηρ ἱποϊάθηῖβ ἴῃ ΠΟ Π6 νν85 ῬογβΟΏ Δ ΠΥ οοησεγηδά, 

8. τοῦ, Οὗ, Νυ. 451-25 (η Ρ᾽ 5 Εἰ ΠΟΥ ΎΥ οὗ {Πς6 Ἰουγησγίηρϑ 'η (μ6 τ] άοτ- 
Ὁ655)}, τοϊδίϊηρ,, ἢοννενεγ, ἴο ἃ ρεγίοα Ἰοὴρ βυρβεαυδηΐ ἴο {Π6 ερίβοάδ οὔ ἐς 
Οοϊάεη αἱ, ἴῃ Νυ., πιογεονογ, {πῸ βίδίίοηβ Βεογοίῃ δά Βεπε-α ' κδη 
τα πιοηϊ οησά ἴῃ {Π6 ἰῆνεγβα ογάσδσγ ; δπὰ (ν. 3) (ἢ ἀδδίῃ οὗ Αδγοῃ 15 βίαϊεά 
ἴο πᾶνε ἴδίκδη ρίδος, ποὲ δἱ Μοβξδιδῇ, Ὀυϊ δἱ Μουηΐ Ηοσ, ἔουγ οἰδίϊοηϑβ 

Ὀεγοπά ΪἸοςῬαῖϊμδῆ. Α8 5σῆονη ἴῃ {πε ποίεβ οἡ ἢ. 119 ζ., ἴογα 18. ἃ ροβϑίθὶθ 
ἔογπιδὶ γεοοηο ]δέϊοη, [που ρ ἢ ποῖ ομα πὶ οδη Ὀ6 οδ]|]16 ργορδῦϊθ. ΑἹ] 
{πϊρ8 οοηβίἀογεά, 1 5εεπβ, μοννενοῦ, {Π|κεἰν (ρ. 120) ἱπαΐ τοῦδ 5 ποῖ ρασγὶ 
οὔ {π6 ογὶρίπαὶ ἰεχί οὗ Ὠ..; 1 1π15 6 τῃ6 οδ56, τ. ν}}]} Ὅς τεϊϊενεά οὗ (6 
οοπίγασϊοίίοη νὴ Να. 4451: ἘΠουρΡὮ (ἢς οοηιγδαϊοίίοη ν}} 51} διίδςοῖ ἴο 
(ῆς βουγος ἔγοπι ΜΝ ὨϊοὮ (6 ποίϊος 15 ἀδγίνεοά, δηὰ Ὀδαν νυϊΐηθ5885 ἴο (ἢ εχ ϑῖ- 

δηςα οὗ ἀϊνεγρεηΐ γα ἰοη5 ἴῃ οὖν ργεβϑοηΐ ῬΡεηίδίειυος. 
9. 1τοϑϑ, 1 τοῦ 6 δὴ ἰηΐεργδὶ ραγί οἵ Ὠι., 5 αζ ἡλαξ ἐΐπιθ Ἵσδῃ ἴῃ {παὶ 

οδ56 γεΐογ οὐἡΪυ ἴο ἐῃε ρεγοα ἱπαϊοαίθα ἴῃ (Πο56 νογβοβ, 105. τυ! ]} αϑϑίρη {68 
οοπϑδεογδίίοη οὗ ἴδε ἰγῖθε οὗ [ον] ἴο ἃ πιο ἰαῖοσ ἀδίας ἴπδη 15 ἄοης ἴῃ ἔχ. 
28-29 ἴεν. 8 Νυ. 4,0. 10, βοννενογ, ᾿οϑδῦ Ὅς ποὶ οτἱρίηδὶ ἴῃ Ὠι., αΖ ἐλαΐ 
ἐΐηιθ ΜἘΠὴ τεῖεν ἴο {Π6 ρογιοά οὗ πε βοϊουγηῃ δὲ Ηοτζτερ, τοῦ ὃ; ἴῃ [815 οδ56, 
{ποτὰ οοδϑ65 ἰο 6 ἃ οοηίγδαϊοϊζου ἢ Εχ., ὈμΕ [Π6 τοΐδγθηοο 566 πὶ5 ἰο Ὀ6 

(Ξεε ρ. 121) ἴο 5οπιεὲ ἱποιάεηξ ηοΐ πιεηϊ᾿οποά πῃ {πε οχ βίη ἰεχί οὗ ἔχ. 
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ΟΥ ἰποθε ἀἰθοσαρᾶηοιθθ, 1 δηα 2, ἴπουρ παν σδηηοῖΐ. 

Ὅ6 κΞαἰᾶ ἴο Ὀ6 ἔανοιγαρία ἴο Μοβθϑ᾽ διῖπογθῃιρ, αἵ πενοῦ- 

{πμ6ῖ655 ποῖ δρϑἌοϊυϊςεῖν ἱποοσηραίιδῖα νι ; κα δπᾶ 6 

ΔΆ Κα ρύάνογῦ ἀοιθίϑ---ἰἴ 15 συγργιϑίηρ τηδὲὶ ἴδ ταϊγοβρεοίβ 

Βῃουϊὰ αἴογὰ 50 πιδΥ οδδεβ5 (566 ἢ. χνἹἝἹῃδρὃρθ ἔγοτσαυ [Π6 ηΐθτ- 

οὐϑϑίοῃ οὗ Μοβες ἴο ἴπ6 ϑἰδιρῆῃίεσγ οὗ ἴΠ6 βδοῇβ οἵ ϑίβοη (ογ 

ὋὉρ)), ἴῃ ψϑϊοῦ {Π6 γασοπο π!δίίοη οδ οὐΪν Ὀ6 εβεοϊεά ΌγΥ ἃ 

“ωρἑῥεαξίον οὗ ἴμε ὄἌνεηΐ γοοογάβα ἴῃ {π6 δδυ]θῦ ἡδύγδῖινα; 23, 4» 

δῃηά 7 οδηηοῖ Ὀ6 δ᾽ γν Ἔχρίαἰηδά ὑροη {Π6 Πγροίποϑὶς οὗ Μοϑβδῖο 

ΔΌΓΠΟΥΞὮΡ. 

Ὗνε πιᾶὺ Ρα55 πον ἴο ἔπε σοηϑίἀογαίίοη οὗ [Πε ζατῦς ἴῃ Ὠδΐ., 

1ῃ {πεῖν γοϊδίίοη ἴο ἔῃοβε οὗ ἔχ.-Νι. [Ἃ,εἴ ιἱ5 ἢτϑί σοπηραγα 

[ἢς ἴαννϑ ἰῃ ἔχ. 21--22 (ἸΕ). Ηρσγε να οῦϑβεγνε ἴῃ οθγίδίῃ οἂβαβ5 

τηοάϊβοδίίοηβ ψῃΙοἢ σαπηποΐ 6 ΓεΕδϑοηΔΌΪΥ δοοουηΐθα ἴογ, 

δχοορῖ προ ἔμπα βυρροβιίίοη ἰπδὶ ἴΠ6 ἴᾶανν5 οὗ Ὠϊ. οτἱρι ηδιοά 

ἴῃ ἃ ἰαΐογ βἴαρε οὗ βοοιεῖγυ [ἤδη [ες αν οὗ Εχ. ἔνεη {Π6 

στϑδαῖογ ἀδίδι]! δηὰ ἀδνοίορπιθηΐ (Ρ. νὴ! {.) ροϊηΐβ ἴῃ 1815 ἀϊγθο- 
(ἰοη, {Ππουρἢ ποῖ, οὗ σοιγβα, 50 ἀδοιβίνου 45 [πε οδβεβ οὗ 

πχοα!ποδίϊοη. 

:. ἢ ἔχ. 213} ἃ Ἡδῦγονν Ὀοηάπιδη 5 ἰο ϑεγνα ἴογ δἱἷἱχ γϑαγβ, δηὰ ίο 
τοςεῖνα δ15 ἔγεθάοι ἴπ ἴπε βενθη γεᾶγ (ν.3); ἃ θοηάννοπιδη τνῃο οοπιθ5 ἰηΐο 

βογντυάς τ ἢ ποῦ Ὠυβθαδηά 5 ἴο γεοεῖνα δες ἔγεεάοηι δἵ [ἢε 5δπ|ε {{πι|6 (ν.3). 
Βυϊ ἃ ἀδυρδίον σοϊά ὃν πεγ ἔδίπεγ 45 ἃ Ὀοῃηάνοπιδῃ 15 οἡ ἃ αἰβεγεηὶ ἔοοί- 
ἱπρ ; 586 ἰ58 ποὶ ἴο ΡῸ ἔγες 85 ἵἴπε Ὀθοηπάπιεδη ἀο (ν.7). [ἡ Ὠϊ. 1512 πε ἴᾶανν οὗ 
Εχ., Όγ {πε δἀὐάϊπιίοη οὐὗἨ ““οτ δὴ Ἠδγεννοβϑβ, 15 ροϊηϊεα νυ ἐχίεπάθα 50 85 
ἴο ἱποίυάε Ὀοηάννοιηεπ; δπα ἴῃ ν."} 1 15 ἜΧργεϑϑὶν ργεβοῦθοα ἐμαῖ (Πς6 
Ὀοπάτνοπιδη (ἱϊμουΐ δὴν ᾿ἰπι δι) 18 ἰο Ὅς βυδ]εοΐ ἰο ἴπῸ 5αᾶπιε ἰανν οὗ 
πιδηυπλ5ϑίοη 48 ροηάπιεη. Βοίἢ ἰαννβ ατὸ ἀδδρηςδα ἔογ ἴῃς ἰδηά οὗ Οδηδδῃ, 
8ἃ5 Ἀρρεδϑβ ἔγοπι ἴῆς γεΐεγεηοα ἰο {με ἄοοῦ δηά ἀοογροβί. 1 Ῥοΐῃ ἰαννβ, 
Βοννανογ, τνογα ρίνοη ἴῃ ἰῃς ΜΠ] ογμ658 ἴογ ἃ ἰϊπι6 οὗ ξαΐατε βει 6 πηθηΐ ἴῃ 
Οδηδδη, ἰῃς νατίδιΐοη ἰυ5ὲ ῃοϊεα ἀρρεαγβθ δεδιίγαγυ. [1 15, μοννενοσ, δἱ 

οὔςθ δχρ]οδῦϊα ἀροῦ ἴῃ βυρροπι(ίοη ἰδὲ ἐπε ἴανν οὗ Ὠ 1. βργίηρβ ἔγοπι ἃ 

πιογα δάνδηοσά βίδαρε οἵ δοςοἰεῖν ἤδη ἴῃς ἰανν οὗ ἔχ., δηά γορυϊδίοβ υϑᾶρδ 
ἔοτ ἂἃπ ἂρδ ἴπ νυν ἢ (ἢς ἔδίμοτ᾽β ροννεγ ονὸγ 15 ἀδυρῃίεν ννὰ5 1658 δρϑοϊαϊς 
δα [ἃ δά Ῥεε ἴῃ πιοῦὰ γι πχλιίῖνα {{π|ὲ5, δηά θη 1 ν'858 πο ἰοηρεγῦ ἰῃς 
ςυδίοπι (566 Εχ. 215) ἴογ ἃ Ηδεῦτγενν ρμὶγὶ ἰο Ὀς δομρλξ ἴο ὃς ἴῃ νἱἱέε οὗ πεν 
πιαϑῖογ οὔ δῖ ϑοη. Οοηΐίτγαβὶ δἷβο ὮὨιὶ. 1517 δῃά ἔχ. 218 (ρ. 184). 

2. ἴῃ ἔχ. 2113 (η6 αϑυΐαπι ἔοτ πιδηβίδυρῖεγ (α5 ἴῃς σοππεχίοῃ ἢ ν. 1 

ἌΡΡροδζγβ ἴο 580) 15 ᾿ϑονδῃ᾽ 5 αλέαγ (οἴ, τ Κα. τ 235); ἴῃ Πὲ. (ς. 19) ἀδἤπ!ε 

οἰτἴ65 αὐτὸ δεῖ δραζγί ἴογ ἴῃς ρυγροββ. 
4. ἴῃ Ἔχ. 225" 6) (ῃς 1αν7ν7 οὗ βεάυοίίοη Ξίαπαάβ αἱ {π6 οἷοβε οἵ ἃ [ϊ15ὲ οἱ 

ςΆ536ε8 οὗ ρεουμίατυ οοπηροηβαίίοηϑ ἴογ ἰπ]υγυ ἰο Ργορεγίυ : {πε οἴξεηςε 18 

ςοπβοσυθ πον ἰγεαϊθα 5 οπα οὗ ρεουπία τυ ἰἴοββ ἴο ἴῃς ἕδίμπογ, ο πγυδί Ὅς 
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οοπιροηβαίεα ὃΥ ἴδε βοάυοες ρυγοδαβίηρ {πε ἀδπιβοὶ 45 νυϊές ἔογ ἴδε [}} 
ρΡτῖςς (γεδλατὴ οὗ ἃ νἱγρίη. [πη Ὁϊ. 1πΠ6 οοτγασροηάϊηρ αν (2233) ἀρρεδατξ 
ποὶ δπιοηρ ἰαννβ οὗ ργορεγίν, Ὀυὲ ἀπιοηρ ἰανν8 οὗ πιογδὶ ρυγὶγ ; δηά πουρἢ 
1 18 5{1}} ργον!ἀδα ἐπαὶ (ες οἴεπαάεγ 5841} πιᾶγγν ἴῃς ἀδπιβεὶ ἀπά τηδῖκο οοπ᾿- 
Ῥεηβαίίζυ ἴο δε ἔδίμενγ, ἃ ἄχεα πε ἰδῖζοβ πε ρἷδςες οὗ ἴῃς ναγῖδο]ε νεόλατγ. " 

4. ἴῃ Εχ. 2410. ([ὴ6 ρτγονϊβϑίοῃβ οὗ ἴῆς βϑαθθδίοδὶ γεαῦ ἤᾶνε 4 ρυζεὶν 
ρτιουϊυγαὶί γοΐδγθηος ; ἴῃ Ὠϊ. 151.“ 6 (ῃς ᾿ηϑιυϊτοη 15 ἀρρίεα 50 845 ἴο ἔογηι 
ἃ Ἑοδοοῖς οἡ (δε ροννεῦ οὗ {πε ογοάϊίογυ. Ηδα Ὀοίῃ ἰατν8 Ὀεεη ἐγαπιεά ὉΥ 
Μοβε5, ἰἴΐ ἰ5 ἀἸσυς ποῖ ἴο (Βιηἷκ [μδὲ ἴῃ ἔογπιυϊδίίπρ ΠὨ.. 1516 ἢς τνουἹά Βανε 
τηδάδ βοδ δ᾽] υϑίοῃ ἴο (Π6 ἰατῪνὶ οὗ ἔχ. 2410, δηᾶ πηοηζοπεά ἰμαὶ, ἐς σαά:- 
ζΖΐίοτι ἐο ἰῃ6 γον βίοῃβ ἔπογα 1α]ἃ ἄοννη, ἴπΠ6 βαρ αί δὶ γεαῦ ννὰ8 ἰο γεςεῖνε 
Αἶβο {1118 ἢδνν δρρ]!οδίϊοη. 

Μοαάιβορίίοηβ βοῇ 45 ἴἢ656 σαπηοῖ ΓΟΑΘΟΉΔΌΪΥ Ὀ6 δἰἰτραϊοα 

ἴο {6 αἰτεγαά οἰγοιιπιβίδηοθϑ οὔ ργοβρϑοῖβ οὗ {πε παίίοη δ {πὸ 

οἷοβα οὗ 1Π6 40 γϑαδῦϑ᾽ νναπάδγηρε: [Π6 ῥγονιβϑίοηβ οὗ ἔχ., 85 

15 οἱαίη Ὀοΐῃ ἔγοπι ἴπ6 ἴεποσ οὗ 2220 ., δηα ἔγοπι {ἢ 6 νδτιοιι5 

Ιαννϑ ᾿πιρὶ γίηρ {πῸ αχβίθηοα οὗ ποιιβεβ, ἀπά [Π6 ροββϑεϑϑίοη οὗ 

βαεραγαΐβ μοϊἀϊηρβ οὗ ἰδηά, ἀγὰ δαιδ]ν ἀδϑιρηςά ἔοσγ {π6 ι1ι56 οὗ 

{πΠ6 ρβορίβ ννῆβη βει[δἃ ἰὴ σδῆδδη. Ὅδοβα οὗ ὮὨι. ἀϊεσγ υ5ῖ 

ἴῃ εϊηρ δάδριεά ἴο πηδεῖ ἴῃς ηςεας οὗ ἃ πιογα ἀδνεὶορβϑά 5ἰδαίε 

οὗ βοοϊδῖυ, ἔογ ψνῃιοῇ ἴδε ρῥγον ϑίοηβ οὗ ἔχ. Ψϑῦβθ 20 Ἰοηρεῦ 

δἀδαυδία. 

1, Βονανού, ἰἴ 15 ἴῃς ἀΠἤουϊς ἴο αἰἰγιθυῖα (ἢ ἷᾶνν5 οἵ Ὁι. 

δηά ΤΕ (Εχ. 21--23) ἴῷ {πε 58π|6 ἰερ βίου, 1 15 δ᾽ορϑῖμεγ 

ἸΠΠΡΟΘ51016 ἴο ἄἀο 115 ἴῃ ἴῃ8 οᾶἀ56 οὗ {π6 ἴᾶανν5 Οὔ Ρ; ἔογ ποῖ οὐἱῃ 

τα ἴῃ νατίδίίοηβ ψνὩ]οἢ τῆς τερυϊδίίοηβ οὗ Π.. ργθβεηΐῖ πιιοῦ 

στάνεοσ, Ὀυΐ, 45 βσδῆοννῃ ἀρονα (ρ. χὶϊ ἔ.), 10 σαηηοῖ Ὀ6 βυρροβθά 

{πὶ Ρ ννὰβ οὔδ οὗ (ῃ6 βουγοαβ εηρίογθά ὃν ἴῃς δυΐμπον οἵ Όι.: 

ἷανν5 δηα ᾿ηϑίτυϊ!οη5 οΟΥἨἁ ξιυπάδπιοηΐαὶ ἱπηρογίδμποα ἴῃ Ῥ δῖε 

ἰγεαϊβά πη Ὠΐ. 85 1ἢ {πὰ εγα δἰ πα γ ποη-οχιϑίθηϊ, οὐ; πιαίζεγϑ 

οὗ ἢο οοπορθγη ἴο {πὸ τοῦ; [Π6Ὺ ἀγα βοπηδίπιε5 οσοηϊγδαϊ!οίοα, 

ΒΟΠΊΘΓΙΠΙ65 ἱρηογαα, [Ιπδίδησεϑ οὗ {πεὶγ Ὀδίηρ Ἰρηογοα νεγε 

οἱϊδὰ αθονϑ, ρ. χ; (86 ἔοΠ]Π ον ηρ ἀγα ἰηϑίδησαβς οὗ σοηῃίγα- 

αϊοίίοη :-- 

ι. ἴῃ [ον Νυ. ἃ βῇδγρ αἰβεϊηοίίοη 15. ἀγαινη--- πα δηΐογοεα υπάεγ 
βίγιηροηΐ ρεπαϊ (ες (Νὰ. 1610. 85, 40). Ὀσδίννεεη ἴΠ6 ργίεϑὶβ δηα (ἢς σοπιπιοῦ 
[μαν65: πη Πι. 1 15 ᾿πιρ|16α (1815) (παὶ αὐ πιοιθοῦβ οὗ (πε ἐγίθε οὗ [εν ἃγὰ 
αυδ]βεά ἴο εἐχογοῖβα γί βῖν ἐπηςίϊοηϑ; δπα τερυ]δίϊοπβ ἀγα ἰδ ἀονῃ 

“ Ὁοαιρ. ΝΥ. Ε. ϑυνι, 4 ααΖέἐξ, Ατιδτυον ἰο ἐδς 2 ίδοὶ (Εἀϊη. 1878), ». ςδξ; 
Ο7706.3 Ρ. ,χ68 (. 
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(185 8) ἰο πιεεῖὶ {π6 οα56 οὗ δὴν τορος οοπηηρ ἔγοπιὶ ἴἢ6 οουηπίτγΥ ἴο (6 
σεηΐγαὶ βαποΐυδγυ, δηὰ οἰδι πιηρ ἰο οδϊῆοϊαίϊε πεγα ἃ5 Ὀγιεβϑί. 

2. Ὼ Ρ ραγίϊουϊαν ργον βίου 15 πηδάς ἴον (δε πηαϊπίδηδηςς οὗ θοίἢ ργίθϑὶϑ 
δηά 1, ονι65, δηά ἴῃ Νυ. 4518 (οἷ, 105. 21) 48 οἶτ169 αἀγὸ ἀρροϊπίβά ἴογ ἐμεὶγ 
τοϑίάδησθ ἴω Ὀιῖ., υπάδγρ ὈοΐΪΒ δεοδάϑβ, (πε γερι δίίοηβ αὔὸ νεῦγ αἰ εγεηΐ, 
δηα δἷΐονν οοῃβί ἀογ  ὈΪΥ 1655 Δπιρὶς ρῥγον βίοη ἔογ ἴῃ6 τηδϊηἰϊδηδηςα οὗ {πε 
ἐτῖθο. Τῇυβ Ὠι. 185 (([δε βΒδουϊάογ, {πὸ ομϑοῖίκβ, δηά {πὰ πιᾶνν ἴο Ὀ6 {86 
Ῥιίεϑι 5 ρογαυϊδιῖα ἴῃ ἃ ρεδοθ-  θγ Ρ) 15 ἴῃ αἀἴγεςς οοηϊγδαϊοϊίοη ἢ [(δὲν. 
5.33: ((ῃ6 Ὀτεοαβδὲ δηὰ {μὰ τἰρμὶ {πὶ ρὮ ἰο 6 (ἢς ργίεϑδί β ἄυε ἴῃ ἃ ρεδᾶςε- 
οἴἶεσγιηρ). 

4. κι. 185 15 ᾿Ἰῃησοηϑδίβίθηϊ τυ ἢ (86 ἰηϑεϊυϊοη οὗ 1ονιεὶςαὶ οἰτἶ65 (Νὰ. 
4515); [Ὁ ἱπιρ|168 {πὶ {π6 [μενα 8458 το 58εἰ|6α τοϑίάθηςθ, Ῥυΐ 15. ἃ 
““ 5ο]ουγησγ" ἴῃ οτς οὗ (ῃς οἰξε5 (“μιαΐεβ," 8ε6 ἢ. ᾿ἰχχίχ)ὴ οὗ [ϑδεῖ. Α5 
τοταδγεά οη ἢ. 218, ἴα ργονίβίοῃ οὗ Ὠϊ. 185 15 ποῖ ἱποοιρϑίθῖς πὶ 80 ἢ 
δῇ Ἰηϑ(υἱοη, βυρροβίηρ [ἴ ἴο ᾶανε Ὀδοη ᾿πηρογίδο ἵΥ ρυϊ ἴῃ ἕογος ; Ὀυὶ 115 
ἴογπιϑ δὰ αὐ σαησγδὶ, (ΠΟῪ ἀγα ποΐ πιο ἴο δὴν δυο διΐυγα οοη- 
ΕἸΏΡΘΠΟΥ 45 (818, δηὰά (δὲ 8 Ἔβρεοία!ν ποί οΘ 416) {ΠΟΥ Παγιηοηΐζο τυ ἢ 
οἶδεσ ρα58δρΡὲ8 οὗ Ὠϊ. ἰῇ νι οἢ ἴδ σουηίγν [κονία 18 γεργεβοηίοά 88 ἀ65ι1- 
(υἱ6 οὗ δἀοαυδία πιαϊηϊδηδησς, δηά 18 ρδοβεά ἰῇ (6 βδπ)6 οδίεροσυ ἢ 
[Ὡς ““βἰγδηροῦ, ἴῃς ἐδίμογίεββ, απὰ ἴπ6 ψιάονν" (1213. 18.19 5.,77.39 1611.14 
2061. 15... 

4. ἴη Πὲ. 125 17. γος. (Ὡς βγβι!πρθ οὗ οχεῦ δηά δῇεερ δα ἴο ὃε 
εαΐοη ὃν ἐΐλέ οτυμέν ἀὐτηδοὶ αἱ ἃ βδογεά ἔδαϑδί ἴο Ὅς πεϊά δἱ ἴδε σδηΐγαὶ 
βαποίυδτγγη : ἴῃ Νυ. 1818 (Π6γ γε δϑϑίρ: ῃηεα δϑοϊαϊεϊυ δη ἜἼχργεβϑν ἴο [Πμ6 
2γἱεςέ. 

5. ἴῃ Νυ. 18531-34 (ῆς. {{ῃ6 15 δϑϑοίριηιςεά δηςγεῖν ἴο ἴῃς [ον ε8, νμο ἴῃ 
(Πεῖς ἴαγῃ (ν. 35:38) ρᾷν ἃ ἴϑπί ἴο {πε ργίεβίβ : ἰὴ Ὠῖ. 18 18, ἰπ ἔννο γεδῦβ ουὖἱ 
οἵ ἴῆγεο, ἴο θα σοηδυτηρά ὉΥ ἴδ6 οτος δηά Πῖ5 ουβοθοϊά δ ἃ βδογϑά [δδαϑί 
(1432, δηὰ ἴῃ (ἢς επϊγά γεαγ ἴο Ὀςὲ δρρ]ϊεὰ ἰο ἴῃς τε]ε οὗ (δες ροογ (14350), 
-ἰη Ῥοίῃ οα865 ἴπΠῸ πιοπιῦογϑ οὗ ἰῃς ργίθϑιν ἰγῖρε βῃδυίηρ οηΪν ἰορεῖμες 
συ ἢ οἴδοῦ ἀεϑιϊαϊε ρεγβοῦβ ἰῃ {πε οἴεγεγ᾽5 Ὀουηίν. 

6. ΝΏΣε [μον. 259-25 δῃη]οϊῃ5 (ἢς γεΐεδϑδα οὔ ἴῃς Ἡδῦγονν σάνε ἰπ ἴΠ6 γοαῦ 
οὗ υδι]ς, ἰὰ Ὠ.. 15᾽218 (ἢἣς Ἰερ᾿5αΐον, ὐὐδομέ ὄνίπιρίνι ἀἰς πότου ἴα ἐρίο 
γοζαξίον ἢ (Βς αἰ εγεηΐϊ οἠς οὗ [,μον., ργοϑοῦῖθαβ (Π6 τοΐδδϑβα οὗ (88 εδρτγεν 
οἷἶανα ἴῃ [ἢ βενοπίῃ γεδὺ οὗ ἢ18 βεγνῖίος. 

ἡ. ἸῺ ἴεν. τη}δ ἴὴε Βεϑῇ οὗὁἨ δὴ δηϊπιαὶ ἀγίηρ οὗ [561 (πο δίᾷ}) ῖ5. τοὶ ἰο 
ὍὈΖ6 εδἴθη εἰἴμογ ΌΥν [86 Ἰβϑγϑοὶ ας οὐ ὉΥ ἴῃς ““δίγδηρεγ᾽ : ἰὴ Ὠϊ. 1453} 1} 18 
Ῥτοδβιδιεα ἔογ ἴῃς ϑγδοϊέθ, Ὀυϊ ρεγηἰ6α ἴἰο ἴῃς ““ σἰγδηρογ." 

8. ἴῃ ἔχ. 125 δ 16 ρ4 5.4] ϑδογίῆος 15 1ἰπι|ϊἰεὰ ἴο 4 ἰδπὶΌ : ἰῃ Ὠΐ. 1625 1 
τᾶν Ὁς ΕἸ Πεγ ἃ ββεξερ ογ δὴ οχ (866 δἷβο ἔπε ποῖς οὐ 167). " 

ΤΠ656 ἀϊβδγθηοθς Ὀεΐνοθοη [Π6 αν οὗ Ὀιί. δπὰ ἴῆοβο οὔ Ρ 

δύο ρτϑαῖεγ ἴπδη οοιιϊά για, ᾿νε (6 Ἰεριϑίαῖοσ 16 βαπηα ἴῃ 

ον διί(επιρίβ {πδὶ ανε δε πιδά ἰο ἢαγπιοηῖζε ἰἤεβε ἀἰβογορδϑηοίθβ, 
566 ἴῃς ποίεβϑ. οὔ (6 ραβϑαρεβ αυοίεα, Τα εχρίαπαίουβ οἤδεγεα Όγ 
Ῥγίποῖραὶ ουρ]Δ8 ---νῆοβα πᾶπια 1 πιεηίϊοη ᾿ν11}} 411] γεβρεοῖ--ἶἰη 7δν 
7]οσαΐεα (ΡΡ. 8ο-96) πιυϑῖ Ὀ6 τορ γει [Ὁ] ργοπουποσα ἰο ὃς ηοῖ 1655 5ἰγδίηϑά 
δα υπμϑυςςε 550) (ῃλη Πο56 οὗὨ ἢ18 ργεαδοσβδβούβ. 



χὶ ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

Ῥοίῃ : {Π6Υ σδη οἠἷἱν 6 εχρίδιηθά ὃν ἴῃ 6 συρροϑιίίοη ἐμαί τε 

ἵἴνο βυϑίθπιϑβ οὗ ἷανν γεῆεοϊ {π6 ἰϑαρὲ οὗ ἴνο ἀϊβίίηοϊς ρογοᾶς 

οὗ {6 παίϊοημδϊ ἰτ6. ΟΥ οοιγβδα [6 15 πὸ αἰ βου] Ὑ ἴῃ 

ΒΌρΡροβιηρ [πὶ Μοβ65 πιδὺ πᾶνε ἔογεβθεθη πε παρίδοϊ οὗ 15 οννῃ 

᾿π5Ὲ} τ] οη5 δηά ὑγονιἀδα ἔογ ἰἴ δοοογαϊηρῖν : Ὀαϊ ποῖ οης οὗ 

{Π6 τεριυαϊϊοηβ πὶ πᾶνε Ὀεδη γεΐεγγεα ἴο Ὀαΐγαυβ ΔηΥ 1πᾶϊ|- 

οδίίοη ννϑδίενοσ {πὶ (ἢ ννγὰβ (6 ἰηϊδηϊίοη οὗ [π6 ἰεριϑαῖος 

ἴῃ ἔγδπληρ ἴἴ; ἴῃ ΘΥΘΓΥ οᾶ56 ἴπ6 ἴσγπ8 οὗ ἴπ6 ὑγον:βίοη ἃγα 

8ἃ5 ὑπαυδ᾽δεά δηά δὈϑβοϊιιία 85 δε ἴῆοβε οὗ Ρ. [ΐ{ 15 αἷξο 

ὑηἀουδίθαϊν ἴγυς τπαΐ [Π6 δἷπὶ οὗ Ὠζ. 15 νεῦὺ ἀϊβεγθηΐ ἔγοῃι 

(πα οὗ Ρ: ἴδ οπβ 15 ᾿πίδηἀεδά (ομ!] 6) ἔογ {6 σιυϊάδησε οὗ 
{π6 ργϊεϑίβ, ἴῆ6 οἴπεγ 15 δα άγοϑθεά ἴο πε ρεορῖίε ; ἴῃ οὔθ 

γαργοβϑθηΐβ [Π6 Ὀγ ΒΕ ροϊηΐ οὗ νίανν, ἴῃ6 οἵδες [παῖ οὗ {Π6 

Ῥτγορδεῖς ; ἴπ6 οὔμδ ἴδγϑ ἄοτνῃ ἃ οοπιρίοῖα οοάδ οὗ γι] οὔβογν- 

ΔΏοΘ5, ΠΟΙ οογίδιηἷϊν ἄοαβ ποί [4]1] ψ πη ἰΠ6 βοορα οὗ ἴδε 

οἴμοσ. 9511], 1 ῬὉ νεγὰ νυγτῖθη Ὀγ Μοβεβ,-- τοῦ ὄνεῖ οομηρ! οά 

ΌΥ δηοῖΐπογ παπᾶ υὑηάδγ 15 αἰϊγεοίξίοῃ, ---ἰς 15. ᾿Ἰπσοηοθῖνδοϊα [παῖ 

ἴῃ ταοδριτυ]δίηρ δὲ ἴπ6 οἷοβα οὗ 15 16 τῆς ἴαννα νοῦ πα 

ἀοσιγοά (ἢ6 ϑγδοῖας ἴο οὔβογνα, 6 βϑῃουϊά ἢανὸ ἴδυ5 μεῖά 

[1 π|561} δἱοοῦ ἔγοπι ἃ θοαγ οἵ ἷανν, ἴῃ 6 οοπιριἰΔἰΐοη οὗ νυν ῃϊοῇ 

6 πδά (εχ ἀν.) Ὀδθῶ 580 ἱπιϊπιαίεῖγ σοποογηθά, Ἰρηογηρ 

᾿η5τὐτ]|οὴς5 ὨΙο ἢα δά ταργοϑεηϊεα 845 οὗ σδηῖγαὶ ἰρηϊῆς- 

σδῆοθ ἴῃ ἢῚ5 5υβϑίθηι, Ἐ δηᾶ οοηϊγδαϊοίηρ ταριυϊδίίοης νοῦ 

ἢ6 Ὠδά ἀδοϊαγεά ἴο ὈῈ ἱηνεβίεα ψἢ [πΠῸ6 ΠΙρῃεβὶ βαποιοηβ 

Νοῖ ον ἄοες ί. ποῖ οοπίδϊῃ (1 π δὴν δϑθῆβδε οἵ ἴδε 

ὑνΟΓα) ἃ γόσμγηδ οὐ' “" τεσδριτυἱδίίοη "ἢ οὗ ἴπ6 ἴαννα οὗ Ρ, Ὀαΐ 

{πΠ6 διιΐμοσγ ἄοθς ποῖ Ἔνθ ἀο ννυμδαῖ, βυρροβίηρ ἢιπὶ ἴο δᾶνα 

Ῥδθη ἱπίθγαβδίθα ἴῃ ἃ ρζεδῖ σδγεπιοηΐδὶ βυϑῖεπι, τνουϊά ἢανα 

Ῥδθη σοηϑθοηδηΐ ψιῖῇ [ῆ6 ρἝπεγαὶ ρίδη οὗ ἢὶ5 ψοσκ, δηά δἵ 

[Π6 απ {1π|6 οὗ ἴπ6 υἱπιοδὲ ναΐὰθ ἴο διΐιγα σαηδγδίοηβ οὗ 

Ιϑγδϑῖῖθς : ἢ6 ἀοαβ ποῖ, Ἔνθ ἴῃ βρϑησγαί ἰθγπιβ, γοΐοσ ἴο ἴπῸ 

βυϑίθπι ὑνῃοἢ (εχ ἀν.) ἢθ μαὰ ργεβογρεά, ἔογ 186 ρυγροβα 

οὗ συπιπιαγιΖιίηρ 115 ἰΘδαϊηρ ὈΓΙΠΟΙΡΙ65, οὐ οἵ ἀδῆηϊηρ {πε 

Ὀἷαοα ψβοῇ σεγαπιοηϊαὶ ᾿ηβ αἱ οη5 σῃμουϊα Ποϊὰ ἴῃ ἃ βρί τ υδ] 

“866 0. ΧΙ. ΤΠ Πδν οἵ Αἰοποπιβηΐ, 1 ἰ5 οη]οϊποά ἱπ Ρ ([μεν. 2225), 15 
ἴο "α οὐδεγνεά ὃν 41] πάν ροηδίν οὗ ἀθδίῃ. 

Τ Τῆς τρ8 δηα γενθημεβ οὗ (ἢ ἰσὶῦα οὗ 1,ενὶ ἀο [211] νυ πὰ δοορε 
οἵ Πὶ. (566 181.8), ποί 1655 ἴδ τὶ τῃδὶ οὗ Ρι, δΔηὰ γεῖ ἐπε ρῥγον βίοῃϑβ δῖε 
αἰϊορείπον αἰ εγοηῖ, 
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το ριοη. Ἐς Οη ἴδ σοηΐγατγν, ἢ15 δι(ἰπᾶς ἰονναγαάϑ 1 βῇονν5 {πδί 

15 πιοϑδί οπδγδαδοίογιϑίὶς ᾿θας ἀγὸ δίίθη ἴο ἢ15 πιὶηά, δηά ἢανα 0 

Ὀἷδοθ ἢ ἢῖ5 βοῇδπια οὗ γε] ρίοη. 

ΤὮς 5ἰυαγ οὗ ἴπ6 ἱεραὶ βθοίϊοηβ οὗ Ὠϊ. ἰεδάς ἴῃπ5 ἴο {86 

58Π16 σοποϊιπδίοη ΜΝ ΏΙΟΝ γαϑυ τα ἔγοπι (Π6 5δίυαν οὗ ἴπ6 ἢ[5- 

ἴογιοδὶ βθοϊοηβ : εδοῦ, ἤδη οοπιραγεά 1 τ[ἢ6 σοτγεβροηαϊηρ᾽ 

βϑοίϊοῃϑβ οὔ Εχ.--Να., ργθβϑθηΐβ ᾿ησοηϑβίθπηοίθβ ἱποοπιρδί θα ἢ 

ἴΠ6 διιρροϑβιίοη οὗ Ὀοΐῃ δεϊηρ ἴπ6 ψογκ οὗ ἴῃς βδπια διιΐῃου. 

Τῆϊς οοηοϊυβίοη ἕο] οννβ, ὄνθη 1 (α5 μὰ5 ὉΡ ἴο (ἢ15 ροϊπῃΐ Ὀδθη 

855: Π166) Μοβθβ 6 {π6 διιίμοσ οὗ {πΠ6 ργεσδάϊηρ ὈοΟΚ5 οὗ {ΠῸ 

Ῥρηϊαίθδιιοῃ. [Ι{ 15 σοηῆγπ)οό ὉΥ ἴπ6 ἰηδεροηάσδηΐ ον!άδησα οὗ ᾿ 

δένί6. ΤῊ Πίογαγγ βῖγ͵65 οὐ Πὲ. ἀπά ΡᾺ, νὮ}16 βδοῇ Π85 ἃ Βίγοηρ Ἵν 

ἰηάινάμ4] σμαγδοίθγ, ἂγα οαϑβί ἴπ ἔννο δηθ γον αἰ εγεηΐ που] ;, 

ἴ Μοβοὸς να 6 διίμοσγ οὗ [6 οὔθ, 6 οδηποῖ αν 50 ἔδυ 

ἀϊδονγηδά 5 οὐ ᾿πα νἀ 4|Π )}} ἃ5 ἴο Ὀ6 450 {πΠ6 διυῖπογ οὗ {Π6 
οἴμεοσ. Νοῦ σοϑδὴ ἴῆε Μοβαὶο διιςπογδῃρ οὗ Ὠϊ. Ὀ6 πιαιηΐδιπϑα 

ἴη ἔδοβ οὗ ἃ οοπιραγίδοη ἢ 1Ε. Ὑπαῖ ἃ οορεῤοσίξε Ὡατταῖϊνα 

οὗ τῆ6. Εχοάιι5 βῃοιϊϊά πᾶν δίβθῃ ἴω 186 1 πὸ οὗ Μοβαβ, 

Δηά δαὶ Μοβθβ δἰπιβοὶῇ βῃουϊὰ ἤανα ἄγαννῃ ὑροῦ 1 ἴα Ὠ[., 

οδηηοΐῖ Ὀ6 σοῃδιάογεά ρῥγοραῦϊθ. Βιῖ τυδινῖηρ (Π15 ροϊηΐ, δηά 

ἰγοδίηρ [Ε δ5 186 ψνοσὶς οὗ ἃ βηρίε μαηὰ, {π6 ἵνα, που Ρἢ 

ηοΐ 950 ἀ!Ιβετγεηΐ ἔγοπι [6 σίγα οὗ Ὠϊ.. δ5 Ρ᾽5 βίγίε 15, ἡδθνεγίῃο- 

1655 αἰ ἔδγς ἔγοπι 1 ποσὰ ἤδη τοι] Ὀ6 σοηπδοηδηΐ ν τ (Πα 

ἰδηδοίουβ [ἰἴογασυ μδῦϊ(5 οὗ Ηδργον δυΐπογβ, αγε [ἢ6 ντΐογ 

ἴῃ ὈοΟΪΠ οα865 16 βδπιθ: ἴΠ6 ἀϊδοουγδοβ οἵ Ὠϊζ. ἀγα ρογνδάβά 

ΚὨγουρποιξ ΌΥ ἃ τπηϊΐογπὶ οο]οιιγιηρ δηά ἴοηεδ, νν 1 ἢ ἀγα δρϑϑηΐ 

ἔγοπι [Ε (σοιῃρ. Ρ. ἰχχν"), δηὰ αὔα δῃ ᾿ηάϊοδίίοη ἰπδὶ ψψὰ ἢᾶνε 

Ὀεΐογα ὺ5 ἴπ6 ννοτῖς οὗ δηοίπογ ἢδηά. ξ: 

ἴῃ ροϊηϊ οὗ ἔδοΐϊ, μοινανοζ,--- του ἢ (δ ργοοῖῦ σδηηοΐῖ ὈῈὲ 

βίδϊεα ἤεγε, δηά πιιβί ΡῈ βδουρῃΐ ἰπ πα (οπ)ημεηΐαγιεβ οὐ ἴπ6 

ὈοοκπἝ ἴῃ αταϑίίοη,---ἰῃῈ Μοβδαῖὶο δυϊβογθῆ!ρ οὗ τῆς ἢτδί ἔουγ 

᾿ Ὀοοΐκ5 οὗ ἔμε Ῥεηΐ. οαπηοΐ δα 5υδίδιηποεά. ΤΕ δηά Ρ ψεγε 

ςοπηροΞαά δἱ ἔνο νι εν ἀϊβεγεηΐ ρεγιοάβ οὗ [5γαρ  {|5ἢ ὨΙβίοσγυ, 

“ Ὴς 4ος5 (15, ἴο Ξοπια δχίθηϊ, ἴον {ΠῸ [ανν8 οὗ 1 (161:}7, Ῥᾳϊ ποῖ ἔογ 
ἔποϑβε οὗ Ρ.---( οῃιρ., αἷβο, ᾿νεβίρμαὶ, ρρ. 172 ΠΕ, 241 Ε΄, 24: 

Ἱ Βιπ ]Υῖγ Ποδπ (πονν Βὶ5Πορ) Ρεγοννης (Ορη ἐφ. εν. αη. 1888, ᾿. 
144): “Τα ὍΟΟΙ [5 ἴῃ βίυ]ε αυϊῖα ηΠ|Κὸ (86 οἴπεῦ θοΟΐΚ5 οὗ ἰΒε Ηεχαίθυςἢ :ὸ 
1 βίδηβ δοϑοϊυΐεϊν αἴοιας [1 ἰ8 (ῃ6 νοῦ οὗ Μοβοβ, (πε οἴπον Ὀοοΐκ5 
ςδηηοΐ οἶδἰπὶ ἢϊ5 δυϊπογβῆ!ρ. Οὐ Ρ᾽5 ϑίγίο, οὖ, 2.0. 7. ΡΡ. 122-128. 
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δηὰ Ὀοίῃ, ποῖα ἀγα ἴῃς ϑσἰγοηρθϑδί γεᾶϑθοῃβ ἔοὺσ βυρροβίηρ, ἰοην 

βυθδοαιδηΐ ἴο Μοβθϑ. ΟὗὨ οουγβθ, ἴον ἴῆοβα ψῆο δάπιϊ [}15, 

{πΠ6 ροβί- Μοβδῖὶς δυϊπογβῃιρ οἵ Ὠϊ. ἔοϊϊοννβ δ οπςσε; ἔογ, 85 

νν 85 βῇοιννῃ ἀῦονα (ρρ. νἱῖϊ ἴ., χν ἢ.), 115 ἀδερεηάδηϊ προπ, δηά 

σοηϑααι θην ἰδίογ ἴδῃ, ΤΕ. 

ΤῊϊΘ σοποϊιδίοη, ἴο ψὨοῦ αἀϊθβεγοηϊς 11ηὴ65 οὗ δγριπιδηΐ 

᾿ἱηπἀεροηάεηξγ σοηνεγρα, 15 βδυρρογίεα ὈΥ οἵἴπογ ἱπαϊοβδίϊοηβ. 

ΤΠοῖα γα ραϑϑαρΈ5, ἴογ ἰηϑΐίδησα, ἴῃ Ὠΐ., βῃονίπρ {παῖ {πὲ 

δυΐποτγ ᾿ἰνοα δ ἃ ἀϊξίδησα ἔγοτμῃ [ἢ6 ρεγιοά τ ῆϊοῦ ἢ ἀσβογιθαβ. 

ΤὮυπ, 1 18 (““ οἰθνεητῃ πιοητῇ ἢ 6 σοιηραγοαά ψῖτἢ Νὰ. 2483 

(“ΔΗ͂ πιοηῖῇῃ ἢ, νι οἢ ἤχες {Π6 ἀδῖο οὗ Νιι. 2. 22.388. 11 ἀρρϑδῦξ 
(δὶ 1Π6 ψ ποῖα οὗ ἴπῸ6 Ἄνεηΐϊβ γονιεννεά ἴῃ 23--.39 ἢδά (δθη 

Οἷδος ἀυγίηρ [16 51Χχ πιοητῆϑβ ργοσδάιϊηρ (6 {ἰπ|6 θη, 1 Μοβο5 

δ6 1ῆὴ6 διΐποτ, {Π6 ἀϊθοουζδα πιιδὲ ἤανα Ὀδοη ἀοϊϊνοετεά. [Ιῃ 

ΒΌΟἢ 4 5ἰϊυδίίΐοη, ποννανοσ, ἴῃῆ6 τερεαϊεα ὧέ ζλαξ ἐΐριθ (233 

44: 8.12, 18. 21. 238) ἃς 4ἷ5ο μὔώο ἐλὲς ὅκα») ἰῇ 414, [που ΡἪ συϊίαδίςα 

ἤδη 4 ἰοηρον ἱπίογναὶ δδά εἰαρβεά, ἀρρεαῦβ ἱπαρργορτγί δία. 

Ο. 58 δπά 1127 ροϊηΐ ἴῃ ἴπ6 5απιαὲ ἀϊγεοϊοη. Ὑπ6 τυγϊῖεγ, 

{πουρΡἢ ἀννᾶῦα 85 ἃ ἰδοϊ (82. 4) οὗ {πΠ6 40 νϑδῖϑ᾽ ᾿νδῃμάθγιηρϑβ, 

ἄοαβ ποῖ ἀρρεδγ ΠΥ ἴο γθα]1Ζα {πὸ ᾿δηρτ οὗ ἴδε ᾿ηἴογναί, δηὰ 

ΙΔἀεηζιῆθπ ἴῆοσα τ οπι ἢ δάάγοϑϑες ἢ τῆ6 ρσαηδγαίοη παῖ 

σᾶπια οιξΖ οἵ Εργυρί ἴῃ ἃ πιᾶηηοῦ νΙοἢ Ὀεΐγδυϑ πὶ Πα ἰ5. ποῖ 

ΒρΡΘδΚΙΏΡ'᾽ 85 ἃ σοῃϊπιρογαγυ. [Ι͂ἢ 2120 (“45 5γδοῖ ἀϊά υηΐο {πε 
ἰδηά οὗ 15 ροβϑεβϑβίοῃ, νοῦ ]επονδῆῃ σάνε ἰπὶ᾽} ἵπεγα 15 δὴ 

δνἀθηΐ δηδοῆγοηϊδηι: ποννανοῦ, βϑοηα νυγιίοτ ἢανα γαῖα [δα 

δηςαυδίύϊδη ποί!οθ5 20:12. 320-28 (ΠΟῸΡῊ οἴπογννῖβα ἰῃ {Π6 βίυγΐα οὗ 

Ὠΐϊ. δηά 5ἰπηδῦ ἴο 49- 11- 180 1780) ἃς ροββθεβ. ὙὍὙΠ6 δχργαββίοῃ, 

“ἐν ῆεη γὰ8 σᾶπι6 ἔογίἢ οὐὖἱ οὗ Ἐργρίὶ," ποῖ πιεγεῖν ἴῃ 249 257, 

Ῥιιξ αἷϑδο ἴῃ 235(9), οὗ δὴ ἱποϊάθηϊ αὐ δ {πὸ μα οὗ ἴπῸ 40 

γϑδῦβ᾽ ναπάογίηρθ (οξ. 4450. 460) σου]ὰ ποῖ ἢανα Ὀδθ υ5θ4 

ἡδίυγα! Υ ὉγΥ Μοβαϑ, σρθακίηρ [655 [ΠΔη 51Χ πιοηΐῃβ αἴογινασγάϑ, 

δυΐϊ (6ςε1ῆδ5 ἴο {Π6 τυγιίασ οὗ ἃ ἰαΐθσ ἀρ8, ἰῇ ψνῃ ἢ [6 40 γδδῦϑβ 

Πδά ἀν παϊεά ἴο ἃ ροϊηϊ. 

Ὕμδαι Ὀΐ. ἰ5 οὗ Ἰαίοσ ογἱρίη ἔπη 16 ἂρὲ οὗ Μοβϑβ τηδν ὃα 

Ἰηξεγγεά, ἔαγίμαγ, ἔγοηι ἔἴννο οἴμεσ οοηδιἀδγαϊίοηβ. (1) Τὴ υ568 

οἔτπμε ρῆγαβα “" Ῥεγοηά ἠογάβδῃ " (ΠῚ Π Ἵ2})3) ἔοσ {πΠ6 οουηΐγγ αςέ 

οἵ Ἰογάδῃ, ἴῃ Ὠΐκ. 11. χβ 411. 46. 47. 40 (Ὰ5 οἴβεινῃεγα ἰη [ἢ Ῥεϑηῖ.: 

οοπῖρ. Νὰ. 221 4415), ἐχδοῖΐν δ5 ἰη 7οβ. 210 7 ο}0 δ:ο. ἃ. 51 
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108, 5σῇονν5 πὲ {πΠ6 δυΐῃπογ νν85 ἃ γοϑι ἀδηΐ ἴη Ῥίον Ῥδ[θϑίη6. 

[τ 15 ἱπάδϑαά βοπιϑίηθς δ᾽] ερεά [Ππδΐ [ἢ6 Ἔχργοϑϑίοη ἢδα ἃ ἤχοά 

ΒΈΕΟΡΤΑΡΠΙΟΔΙ δθβα {πὸ σας 7Τραηπεαίῤίηα, δ8ι..), ἀη ἃ ννᾶ5 
ιι5ϑα 85 ἃ βίδπαϊηρ' ἀδβϑιρηδίζοη οὗ {πΠῸ ἰγδηβ- ογάδηιϊς ἰογγίίοσγυ, 

:γγεϑρθοϊ νοεῖν οὗ [Π6 δοΐυδὶ ροϑιτοη οὗ {ΠπΠ6 βρθαΐκαύ ογ ντιΐογ; 

Ῥυΐ Ὠΐϊ. 420..3δ χ180 Δῃᾷά οβ. οἱ οἱ 127 (νῇογα 1ἴ 15 ιιϑεἀ οὗ 

ννεβίεση Ῥδίεβϑιπθ), 5σπον πδαΐ {π|5 δϑϑυμπιρίοη 15 ἱησογγθοῖ. 

ΤΠ, πον, 115 πιδδηϊηρ νν85 πο ἴῃπ5 ἤχαά, 15 αἴηρί οΥπιεηΐ ὉΥ ἃ 

υὐτιΐογ, νυ βοίδογ τὴ Ε. οἵ ὟΝ. Ῥαϊδϑςίησ, οὗ ἴπ6 ἰάδ ορ ὐλίολ ἀδ 

λζρηδοῖ οἱοοί, 15 ἀιῆσυ]ς ἴο υπαἀογοίδηα, ὑη1655 ἴπῸ παριῖ δά 

δγίβθη οὗ νον ίηρ ἴἢ6 τερίοηβ οἡ {πε ἔἴνο ἰδ οὗ Ἰογάδῃ ἃ5 

οορέγαςζεα τοῖέᾷ φασὶ οὐδ᾽; Ἐ δηὰ {Π|15 οὗἉ {5610 1] Ρ]165 τε ἄθηοα 

ἴῃ Ῥαϊδοϑεῖπθ. [{15, οὗ σοιιγβθ, σοποοῖνδΌῖα [δι {Π15 νν85 ἃ ὮΔΌΪ 

οὗ ἴπη6 Οδηδδηϊῖεβ ; Ὀαΐ 1ἴ σα Ὠδτγαάϊγ Ὀ6 σοηδιάεγεά {Π|κεὶγ παῖ 

{πὸ υϑᾶρὲ κξυρρεβίεα Ὀγ 1ἰ ραϑβϑά ἔγοπι (Πθπὶ ἴο ἴῃς 5γδϑ 65, 

Ὀεΐογα {πὸ ἰδίίοσ Πδά ςεῖ ἔοοϊ ἴῃ {πὸ ἰδηά, δηὰ ἜἼχρογιθηοθά {Π6 

σοπάιπτοηςβ δάδρίεα ἴο πδίυγαϊ!!Ζε 1 ἀπηοηρ ἰδ πη. Τῃα τι56 οὗ 

{πΠ6 ἐχργαβϑϑίοῃ ἴῃ Ὀϊ. (45 ἴη ἴ[π6 Ῥεηῖϊ, σϑηθγα ) ἜΧΟΙ 85 ἴῃ 

]ο5. 210 ὅο. ογεαίεϑβ ἃ νϑγὺ βίγοηρ' ργεβυσηρίίζοῃ πα {π6 ρα 55αρ 5 

ἴῃ αιοϑίίοη αγα 411 τυγιτδη υπηάδγ 5: ΠΊ11δγ ἰοσδὶ σοηαιτοηβ. ἢ 

(2) Τα ἴανν γεβρβοίίηρ' {πῸ ρίδος οὗ βδογιῆσαθ, 45 ἔογηγυ θά 
ἴῃ Ὦῖ., πιιϑὲ ἤᾶνα δγίβθῃ δῖ ἃ πιο ἰδίεγ ρὲ ἤδη {πδὶ ο 

Μοβθβ. Αϑ5 βῆονῃ ἴῃ [6 ποΐββ οὔ ο. 12 (ρρ. 136--128), ψν 11 

1. ἰηϑιϑῖβ σι ἢ ρστγοαῖ δ ρἤῆδβια παῖ 411] βδογιῆσεβ ἀγὰὲ ἴο δὲ 

οῇἑτγβα οηϊν δἱ ἃ 8ηρὶς βαηοίυδγυ, [πε σροῖ οἤοββῃ Ὀν ῃονδῇ 

“ἐοιἷ οὗ 411] (Π6 ἰγῖθα5 ἴο βεί Ηἰβς πδπια ἴπογο," [{Π6 ᾶὰν οὗ ἔχ. 

2039 ρογηλ 5 δἰἴδγα ἴο Ὀ6 Ὀυ1]}, ἀηα σδουῆςσα ἴο Ὀε οἥεγοὰ τροῃ 

1Π6η}, ἴῃ ΔὴΥ ρδτγί οὗ ἴπε ἰαπάὰ τιΐϊπουΐ ἀἰσιποϊίΐοη; δηὰ ἢ 

5 Ήξεηος [5 υ8ὲ ἴῃ 05. σ᾽ οἱ 127, νυγΣδη (ργαϑυπιβ}γ) ἰῃ ὟΝ. Ῥαϊδβϑεῖηδ. 
7 8ο θεδη (πον Β58ο0ρ) Ρεγοννηθ, Οοημέσηῤ. Κευ. ἴδῃ. 1888, ρ. 142 ἢ. 

Ιη Ὁ ι, 439. 35 ῃε (ἀ55ιυπ)66) ροπίεΐοη οὗ (πΠ6 βρϑδῖκογ 15 παίΐυγα!γ πιαϊηΐαϊηδά, 
Ιη ν.ὅ, οῃ ἴῃε σοηΐγαΑτγυ, ἐπ αὶ ῥ΄γαδε 07 οογενμορ σοι ότιοο (441 705. 239 ο}0), 
8.5 ἴῃ 085. 116 16. 1Π6 ροϊπὶ οὗ νίενν οὗ [Π6 τὖγίζεν αποοηβοϊουϑὶν Ὀοΐγαυϑ8 1(561}, 
Νυ. 4219 ΠΠῚΟ ΤΥ ἼΩΡΟ .. ...ὄππῦπι 7γνῦ ἼΡΌ, νος (ἢς ἐχργαββίοη 15 υβϑά 
οἵ δοίλ 5165 οὗ [ογάδη, που ρ 1 45 Ὀδοη τείοσγοα ἴο, ὰ5 ῶὩο9 Ῥδδγίηρ οὔ 
186 ργεϑβεηΐ αυσϑίίοη : ἴῃς υϑᾶρα Ὦογα [4115 ἱπίο {πῸ6 σδίθροσγυ οὗ ραϑϑαρ 8 
ἴῃ ψηϊςῆ, ἴῃ δοοογάδπος τυ ΗδΘΌ. ἰάΐοπι, (ῃς βαπα ἐχρσγεϑβίοη γερεαίεα 
δοαυῖγαβ ἃ οοηίγαϑβίοα πιοδηϊηρ ἴῃ νἱγίυς οὗ ἴδε ἰυχίαροπιίίοη (οἷ. 1 5. 144 
207. 5: 2435). Ετοπὶ {πὸ υδ8ὲ6 οὗ (ῃς ἴεγηι ἰῇ Νυ. 4218 ποίμιηρ οαπ σοηδ56- 
υσηςν Ὅς Ἰηΐοτγγοα Δ5 ἴο 115 ἔογοε, νῇεδη υδοα αόεοζμέέεῖν, ἃ5 ἴῃ 1. 11. δίς. 



χὶν ΙΝΤΕΚΟΌΌΟΤΙΟΝ 

(ῆ6 ρῥγίποῖρία ἴπιι5 ἰα!4 ἀἄοννῃ {πὸ ργδοίίοα οὗ [πΠ6 ἂρ ἔγοπι 

]οβϑῆυδ ἰο ϑοϊογιοη (δηα ὄνβεὴ ἰδΐθγ) οοηξογπιϑ: αιιγίηρ [ἢ 15 

Ῥογιοά πηθηϊίοῃ 15 ἔγεαυθηῖν πιδάβ οὗ αδἰίαγβ Ὀεΐηρ Ὀυ1]1, οὐ 

βδογίδοα οἤεγεά, δ ρίδοθος οἴμπογ ἔπαη {πᾶὶ δ νϊοῦ {πα 

ΑΥΚ νὰβ βἰδίοηθά, νἱΐποιιξ δὴν ᾿παϊοδίίοα (Δηα [ἢΠ]|5 15 1Π6 

ἱπιρογίδηϊς ροϊηϊ), οὐ {π6 ραγί οὗ οἰἴμογ {πΠ6 δοΐογβ. οσγ ἴπεὲ 

Ὠδτγαΐογ, {πὲ δὴ ἱγγορι ! Δ. 15 Ὀεΐηρ σοπηπλίεα (566 65Ρ. 

1 5. ο1214 τοϑ δ, τ Καὶ, 1830), 11 ἰ5, οὗ οοιιγβα, ἔγιια (ἢδὲ ἴΠ6 ποη- 

οὐβογνδηοα οὗ ἃ ἰανν ἀοδθϑ ποῖ οὗ πεοδϑϑιῖυ ἱπιρὶγ 15 ποη- 

αχιβίθησα; ῃδνογίποϊθθθ, ἤθη πὴ τῦῆο πιρηΐς ἔδιγίγ 6 

Ὀγαϑυπιαά ἴο Κηονν οὗ 1{, 11 ὀχ δία, ποῖ ΟἿΪΥ πιαῖκα ηο διϊεπιρὲ 

ἴο ρΡυΐϊ 1 ἴῃ ἔογοα, Ὀυΐ αἰδγεραγά τ ψιποιῖ ἐχρίδηδίοη ογ 

δχοιβα, βοῦ δὴ ᾿πέεγθησα οδηηοΐ Ὀ6 ἀδαπηθα δὴ ἜἊχίγαναρδηϊ 

οησ. 

ΤΠ οοπιροπιίοῃ οὗ 1. τιιδί ἴππι5 6 ρΙδοεά δἵ ἃ ρογίοά ἰοηρ 

συ ρβοαμδηΐ ἴο 6 ἀρὰ οὗ Μοβεβ. [5 1ἴ ροβϑιθία ἴο ἀδίδγηης 

115 ἀδῖα ποῦ ργθοίβεῖίνυ ὃ ΤΠα Ζεγηεΐμμς σα φμϑρε ι5 ποῖ αἰ δῖοι 

ἴο ἤχ; 1ἴ πιυδῖ πᾶν θβθη τυγιτθη ργανίουιϑὶυ ἴο (86 τϑίἢ γϑθᾶγ 

οἵ Κιηρ᾽ Τοσίδῇ (Β.Ο. 621), {86 γεᾶγ ἰῃ ψ ίο ἢ ΗΠΚΙΔἢ πιαᾶάα ἢϊ5 
ΓΘ ΠΊΟΓΑΌΪΕ ἀἰβοονογυ οὗ {Π6 ““ὈοΟΪ οὗ {πε αν ᾽ ἴῃ τῃ6 Τεηῖρία 

Α. νᾶ Ηοοπδοῖκογ (26 ζέσις ας σε ἀντι ἴα Ζέσίεἰα ἐΐον γος ἀδς 
ΜΠ έόγεα, 1804) ἱπίεγργεῖβ Εχ. 203 οὗ γίυναΐξε αἰϊατβ, ἀπά 5εθῖκβ ἴο 5ῃονν 
{παὶ τῆς ἰανν5 οὗ ἔχ. 21-22 τεοορηϊβα ΠΥ οπα ἰορτ τηδΐε ρυδ]ῖς βαποίυδτΥ, 
80 [πδὲ ἰῃς ἰανν οὗ 1. 12 15 ποῖ ἴῃς ἱππονδίϊου {πδΐ 1 15 σοπιπιοηῖΐν βυρ- 
ροβεά ἰο 6. [ἰ ἰ5 ἔγυθ, πο ἀουδί, {παὶ οτγἰες5 ἤᾶνα βοπιοίϊπιοβ ὑπ υἱν 

τη! Π11ΖΕΟα ἰῃπ ἱπιρογίδησε οὗ (ἢ βαποίυδτγυ δὲ νυν ῃοἢ δε Ατἰκ τνα5 βἰδ οηδα 
--πὐδπεῖπογ δὲ ΘΏΠΟἢ οὐ οἰβενμογο, ογ δἤογναγάς δὲ Πογυβαίεηι---βεΐογε (ἢ 6 
Βευϊετοποηιϊο ἰερ ϑἰδίίοη : ὧδ γασίο, (6 βαποίυαγυ μοῦ, ἴῃ ἃ βρβοῖδβὶ 
86η56, ννὰ8 δῇονδἢ 8 ἀνε! !ηρ-ρίαος πιυσὲ αἰνναυβ αν παὰ (ἢς ργὸ- 
ἐπιίηεηςε (οἷ. ἔχ. 239); δηά {πε ΤεπιρΊ]ε οὗ ϑοϊομμιοη, ὉΥ 115 Ξβρϊεπάουγ, δῃα 
ἴῃς αϑϑοοϊαίϊοπβ οὗ νεπογδίίοη δηὰ γτοραγά νυ ΝΠ ΙΟἢ {ἰπ|ὲ παΐυγαν ἴη- 
νοπίοά 1ἴ, πηυϑὲ ἢανα ἰαηἀδα τοτὰ δηά τογὰ ἴο ἤτον ἱπίο (ἢ6 βῃδάς ἰῃς 

τΐηοῦ ἰοοδὶ ϑαῃποίυδγιθϑ ; 5{1}], ἴῃ ἕδος οὗ (6 ονϊἄδηςε οὗ {πε Πιοίογὶίοδὶ 

ὈοΟΚΘ5, 11 15 ἀΠΠῆσυϊὶ ἴο [Πἰηἴκς (πὶ βαογιῆοα δὲ οἴμεσγ σροῖίβ 85 τεραγάβά ἃ5 
δοίυδ!ν ἱΠεριπαῖθ. Τὰ ἔγυἢ 5θεπι γαίπεῦ ἴο Ὅς {παῖ σεηϊγδ Ζίης; 
ἰεπάδηςϊο5 δα πιαηϊοκίεα {πεηγϑδεῖνοϑ ἰοηρ Ὀσίογο τῆς ἀρ οὗ εοἰδες 
Μαηδϑϑβεῆ οὐ Ϊοϑίδῃ ; ἴῃ 1. (ΠῪ ἀγὸ Ὁγουρῇῃί ἴο ἃ ποαᾷ, (Π6 ργείδσοπος, 
οὐ ργε-επλίηθηςθ, νῃοἢ {πε Ταπιρίε πδα ἰοηρ οπ)ονοα ἐδ γαςίο ἰα οοπβγπιοα 
ἰο τὸ ὧ6 7μγὲ, αηὰ (δι ᾽1 δυο ἢ ἃ ΠιΔΏΠΟΥ 85 ἴο βοοιγο ἔον ἃ δ [Π6 βῆπιο 

{ἰπ|6 ἐλ οϊμδίυς τιρ 8, ἃ5 αραϊηϑί 4}} οἵϊοῦ βαηοίϊυατγιοβ. Τῆς ἴανν οὗἩ 191. 
τεπΊδ 5 8η ἱηηονδίϊοη ; σὲ 1 ἰ8 Δη ἱπηοναίίοη ἴον τυ] ἢ τς 501] μαὰ ἰοῃς 
Ὀσοοη Ὀγορατγίης. 



ὍΑΤΕ ΟΕ ΘΕ ΤΕΒΟΝΟΜΥ χἷν 

(2 Κ. 2238). Εογ πὸ παγγαῖϊνε οὗ 2 Κὶ. 22--22 τιᾶῖκαβ 1ἴ ρίδϊη 

{Πδἰ ἴῆ6 ὈοΟΚ 50 ἔοιπηά πλιιδὲ αν δπιτδοθά θυ ξογοηοπην ; Ἐ 

ἴον αἰϊμπουρὴ (6 Ῥᾶγε ἀδβογίρίίοη οὗ 15 σοηΐοηΐδ, δπά οὗ {Π6 

εθεοι ργοάιποεά Ὀγ 1 ἀροη ἴποσθα ννῃο εαγά 1 (2211 18. 19) πγρης 

δι [(ν. 26 δαιδ!ν νι Ὠΐϊ. 28, γεῖ {πε 4]1π5οηβ ἴο (6 

εουσπαηέ οοπίδϊηαά 1η 1ἴ (222: 8: 31), ψ ΠΙΟἢ ταΐεσ ον θην ἴο Ὠι. 

(289 (291) : οἴ. 298. 39. 3ε(θ0. 21. 28), Δηᾷ {πΠ6 ἔδοι {παῖ ἴῃ {Π6 γείογπιδ- 
(ἴοη Ὀαβθά ὑροη 1ἰ, [ οϑδἢ οαγγῖθ5 οι, βαρ ὈΥ βίερ, ἴῃς ἔμπάδ- 

τηδηΐδὶ γί οΙρ165 οὗ Ὠ1., ἴεανα πὸ ἀοιδὲ προη {π6 πιαίίζοσ. 

Ηον τουοῇ Θαγίϊεγ ἤδη Β.Ο. 621 )ζ. τῇδλυ Ὅδ, 15 πΠΊογε 

ἀθῆσυ ἴο ἀείογμηῖπθ. Ὅς ἐοϊονηρ σοηδιἀογαίίοηβ, ἢον- 
5 Ογ, αἱ Ἰεδϑῖ, ο. 5.-26. 28 (ρ. ἰχν). [{ σδπηοῖ Ῥε βῆοννῃ ἴο δανε ἱποϊυάεά 

τότε ἤδη Ὠΐ. (566 ϑεϊγδάογ, Ε γι}. 8 206 ὁ, ας ; Ὠ111π|. Ρ. 613; Ο7760.3ρ. 258; 

Δι εσίρμαὶ, ρ. 289 δ΄. ; διο.); Ῥαυΐϊ (δὶ 15 ἱπιπιδίογιὶ ἴο (π 6 ργεβϑηΐ δγρυπιχεηΐ. 
ἐ Ν1Ζ. της Δϑοϊίοη οὗ 411] μοδίμεη γιίεβ δηὰ βυρεγδίκςομβ, δηα (Πα 

οοηἰγαδὶζαίΐοη οὗ 1εἤονα ἢ 5 νουβῃρ δἱ Τογυβαΐθπιὶ: οομρ. 2 Κύ. 244 δν.1: 
(ουϑὩρ οὗ (ες δοβξὶ οὗ ἤδεανεη ρυΐ ἀοννῃ) τυ Ὠ.. 1ηδ; 23)}18 (ργίεϑίβ δηά 
βδηοίυδεοβ οὗ ναγίουβ ““οἴμενῦ σοῦβ") ἢ Ὁ. 616 χ138 7γ,3 δίς.; 248: 18.164. 
15.19 (δὲ Β'ρ ἢ -ρίαςεϑ, νὴ ἐπεὶγ δἰΐαγβ, “ ρ1}1τϑ,᾿ δηὰ Αϑῃέγίπι) νι Ἀι. 
122; 235 (1πε Αβϑμόγδῃ ἴῃ ἴμῈ Το ρ]6) 1} ΠῈ, τΟ6Ἷ ; 247 (δε Αἰ εαὐξεολέη»ι) νυ τ 
Ὠι. 2413507); 2490 (ργον ϑίοῃ πιδάδ. ἔου ἔπε βυρροτὶ οὗἩ {με ἀ56ϑίδ ὉΠ|5Π 6 
Ρτοϑίς ουἱ οὗ (ῃε Τεπιρὶςε ἀ065) ἢ Ὀ1. 1885; 2419 (Μοϊεομ- νογβ ἢ!) 
1. 1810, 243. 3 ([ἢς ραββονεγ 'ῃ 7εγμβαϊδηι) ἢ Ὠ 1. 165; 2439 (φοηδυ ίοτβ 
οὗ σ;βοβίβ δηά δι ]ἝἜἊατς βρίγὶ 15) ἢ Ὠὲ. 181}; ν, 35 (Ἰοβίδῃ᾽ 5 ρἱ εἰν) στ θὲ. 
6΄. Ἰῇ 6 τοδάδθγ Ψ1}} ρόγυβδε σοῃβδθουξ νοεῖν (οἷ, Ομογπο, 7ρρορείαΐ, λὲς 
1:9} απὰ Τίπιες, Ὁ. 5οἴ.) Ὠΐ, 64:δ. 16.1δ.7.22:}7 161: 189.15 28. δὲ Ψ}}}} ἢανε δὴ 
ἰ464 οὗ [πε ραϑϑαροϑ νοΐ. παν πᾶνε γι πο ρα Ϊν ἱπιργεϑϑεά [οϑδῆ. Τῆρ 
οονοηδηΐ ϑνὩϊοἢ {δε Κίηρ δηά πδίϊοῃ βοϊσπιν επίογ ἱπίο, ἰο οὔβογνο {Π6 
ΠΟΥ αἸδοονεγεά ςοάδ, 8 4150 ἀεϑογδοά ἴῃ ἔεγη5 ΒΟ Ῥοϊηΐ υππιςίδϊς- 
ΔΌΪΥ ἴο Ὀὶ. (2 ὦ. 225 “τὸ Κεϑαρ μἷβ8 οοπιηπιαπάπιεοηϊβ, δηα 5 ἰδϑιϊπιοηΐε8, 
δηά Βῖ5 βίδίυϊεβ, Ἰ( 411 (πῸ Ὠεᾶγί δηά ἢ 41} (ἢ δου] : 5εὲ Ὁ. ἰχχχὶ ἢ, 

Νοϑ. 37, 51). ΤΆς {{π|Ὶ δοοξ 977 ἐδε ατ (2 Ἰζ. 2148.1}} γεοδ]]9 Ὠ 1. 2861 2030 (1) 
409 4135 705. 18 89) (411 οὗ {πὲ Ὠευΐῖ. οοε). ΔΝΒΕΙΠεσ δὴν ψεῖρῃι 5 ἰο Ὁς 
αἰϊδομεά ἴο {Πα γεπιηίβοθπος ἴῃ 2219 οὗ Ὠϊ. 2857 15 1655 Ἵοεγίδίη ; ἔογ ᾿ποιρἢ 
ἴῃ ομδείαποο ἨΔ 8 ῬΥΓΟρΡΏΘΟΥ 15 ηο ἀουρί δυϊῃεηῖίο, ὁ 18 ργείγ οἰθαγ 
(Πδὲ 1ἰ οννεβ 15 ,ογηε ἴο {πε Ὠευϊεγοποηὶο σοπιρίϊεγ οὗ Κίηρϑ, 580 {παὶ {6 
ΓΟΙΛΙἰθοθηο 6 ΠΊΔΥ δὲ ἄυε ἰο δίπι ταίπεγ μη ἴο Ἡυϊάδῃ πογβοῖῖ,, ΤΠα 
ἐχργαβϑίοῃ “ οοηῆγηι ἴῃς ννογά8,᾿" ὅς, (2 Κζ. 225.39), γε. δ 5 1. 2735; ὃυϊ τὶ 
15. ἀουδίδι! ᾿ῃεῖμεν [Π18 νεγϑαὲ 15 ραγί οὗ (δε ογίριηδὶ Ὠΐ. (Ρ. 2οο). Τῆς 
Ιατν οἵ Ὠιὲ. 1858 νγὰβ ποῖ, ποννανοσγ, {ΠῚ Ὺ οαγγθα ουἱ : [ἢ6 ἀ! 565 Δ Ὀ15Π6ἃ 

Ὀτὶεϑίβ οὗ ἴδε Ὠρ-ρ᾽αςοαβ, ᾿πουρ ἢ [ΠῸΥ Ψεγα γεοοϊνεα ΌΥ {πεῖν “ Ὀγείῃγεη " 
αἱ ]εγυβαίἊπι, δηὰ δ᾽] οννεά ἃ 5σδῆαγε ἴη ἴπε Ταπιρῖς ἀτ165, νεγε ποΐ ρογπ τ οα 
ἴο πιίηἰδίος δὲ {πε αδἱΐανγ (2 Κα. 239),----νπείμεγ } οδϑίϑἢ ννα5 ποῖ 80]6 ἴο δηξογος 
1158 ῥγονιβίοῃ οὐ δοοουηΐ οὗ με ορροϑὶ(ίοη οὗ ΗΠΙΚΙΔὮ δηα ἰἢς οἶμον 
Ζαάοϊκιίς ρῥγίθϑίβ, οὐ μείπον πεν ψνεγα ἔεϊξ ἴο Ὅς αἰβαυδ!ῆεαά ἔον βοῇ 
βδδογος ἀυζιο5 ὉῪ ἴῃς ρεατγί {ποΥ δά ἰδίκθη ἴῃ ἰἀοϊαίγουβ γἰ 68. 



χ͵ν! ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

νοῦ, ἰεηά ἴο ἢχ ιἰ5 ἀδΐίε πιοῦα οἱοβεῖίυ, δπά ἴο σον [παι ιἱ 

Ὀεϊοηρβ, πιοϑέ ρΡγοῦδοϊνυ, εἰϊπεγ ἴο {Π6 γεϊίρῃ οὗ Μαπδββθῇ, ογ ἴο 

[π6 δαγίυ γϑαῦβ οὗ ἴπ6 γείσῃ οὗ [οϑβί δῇ. 

. ΤΕ αἰβγοησος Ὀοίνδοη [ἢ6 αν οὗ Πὲ. δηὰ ἴῆοςο οὗ. 

Χ. 21--23 ἰ6η6 ἴο σῇον [παῖ {π6 ἵννο (οάδϑβ ἀγα βεραγαίδά ἔγοπι 

οδοῖ οἴπογ Ὁν ἃ οοηϑι δι δῦϊα ἱηΐογναί οὗὨ {{π|6, 'π τἴῆ6 οουγοα οὗ 

νι ἢ [Π6 Ξσοοῖδὶ δηα ροϊ ο4] ογρδηϊΖζαίίοη οὗ ἴπ6 σοπιπλιηιῦν 

δά πιαίογιδιν ἀδνεϊορεοά, ἀπά {Πς (οάς οὗ ἔχ. μά οδαβεά ἴο 

Ὀ6 δάεαυαῖεα ἴο ἴπ6 ἡδίϊοπ᾽β πθοάς Ὲ 

2. Τῇ ἰᾶνν οὗ {π6 Κιηρ ἄοπι (1714) 15 οοϊουταα ὈΥ τα ΠΊ]η15- 

οδποαϑ οὗ ἴπ6 πιοπδγοῦνυ οἵ ϑοϊοπιοη. Τῇα δγριπιεηΐ ἀοεβ ποΐ 
ἄξδηγ ἰμαὶ Μοϑθϑ5 πιᾶῪὺ πᾶνε πιδάβ Ῥτγονιϑίοη ἔογ πὸ δϑίδὈ 15 ἢ- 

τλθηΐ οὗ ἃ πιοπδΎοῦυ ἴῃ ἰϑγϑααῖ, Ὀυΐ αβῆγπιὶς πὶ ἴῃς ἔογπι τῇ 

ΜΒ] οἢ (Π6 ρῥτον!βίοη 15 ἢοτα οαϑὶ Ὀδαγς {Π6 σἰδπρ οὗ ἃ ἰαΐεγ ἀρ. 

4. ΤΏ ἴογπιβ οὗ Ὁΐ. 1η8:183 (οἔ, 1917), ἴθ ψῃοῦ (6 οοη- 

βιτατοη οὗὨἨ ἴπ6 δυργαπια {γι θυπδὶ 15 ποῖ 2γεδογίδοα, Ὀὰΐ τερτγο- 

βϑηίεά δ5 σέγεασν ἄποτον; (οἴ. Ὁ. 207), ἀρρεαῦ ἴο ργεβιρροβε ἴῃς 

αχἰβίθδποα οὗ {πὸ Ἰυαϊοσαΐαυγε, ἰηδετυϊοα (Δοοοτγαϊηρ ἴο 2 (ἢ. 
195.1}) Όγ [6 Ποβῃδρῆδί. 

4. ΤΏὮε ἔογπιβ οὗ ἰάοϊδίγυ δἰ υἀδδά ἴο, θβρθοῖδν [ἢ 6 ννογϑῇ!ρ 

οὔ {πὰ ““Ηοκί οὗ βεάνϑη ᾽" (419 178), ροϊπί ἴο 4 ἀδίβ ποὶ δαγίϊθγ 

τη [6 2πά Πα] οὗ {πε ϑιἢ οδηΐϊ. Β.σ. [15 ἴγιια, ἴῃ. ψψογβῃϊρ 

οὗ 1πΠ6 δυη δπά πιοοη 5 δποϊιθηΐ, 845 15 αἰίεοίεα ὄδνθὴ ὃγ [ῃς 

Πᾶπιο5 οὗ ρίδοος ἴῃ Ὁδηδδη: διξ ἴὴ (6 ποίϊοθα (νῃ]οἢ γα 

ἔγεαιθη) οὗ ἸΔοἰαΐγοι5 ργδοίσαβ ἰη {ἢ6 Ιβίοτγιοδὶ ὈοοΪζ5 ἔγοπι 

Τυάρεβ ἴο Κίηρβ, πο τηθηζοη οὗ {π6 ““Ηοϑκί οἵ ἤδανϑη ᾿" οσοιυτβ 

ὉΠῚ1 (6 τεαῖὶρ οὗ ΑῆδΖ; δπά ἴῃ [δ6 χίῃ σδηΐ. 11 15 δ υἀεὰ ἴο 

ἔγοαυθηῖγ.  ΤΠα τεπιρίδίζοη ἴο ψοΥβὮΙρ ““ οἴπογ ροάς ᾿ 15 (ῃς 

ρτΓοϑϑίηρ ἀδηροῦ οὗ (6 ἀρε, Ὀοίϊῃ ἴῃ Ὠΐ. δηά ἴη Τγαπιι δῆ. 

5. Τῆς ᾿πἤσδπος οὗ Ὠΐζ. ὑροη ϑυρβδεαυδηΐ τυγιϊοιβ 15 οἷεθαῦ 

“ΟΥ, Οβογυηςρ, )εγενιίαδ, Ὁ. 71: ““ΤΠε βϑγδαὶ οἵ Ὠϊ. 15 βεραγδίεα ἔγοπι 
[ῃς ἴϑγδοὶ οὗ {πὸ ἔχοάυιβϑ ὉΥ 4 Ἴοπιρίεῖθ βοοῖδὶ γενοϊυϊίοη. ὙΤπῃα ποπιδὰ 
ἐγῖρθα5 ἢανα σσοννῃ ᾿πΐο ἃ βει(1δἀ δηὰ γε ἢν σοχηπγυηϊν (ποίίοε ἴΠ6 ρἤγαϑα 
“[ἢπ εἰάεγβ οὗ {πῸ οἰγ,᾽ 192 ὅχο.), ῇοβε ογραπίβδίίΐοῃ πο πὸ ἰοηγσεγ ἴο 
θὲ σοηϑεϊίυϊεα, θαϊ Οηἷν ἴο Ὅς τεξογπιεά." ΝῺ ἴῃ6 πενν ἐδαΐυγαβ ἴῃ {πε 
Ἰερ ̓ Ιϑ]ατίοη οὗ Ὠὲ, σδηποῖ θὲ δοσοιιηίϊεα ἔογ ὃν ἴῃς αἰϊεγεά οἰγουπιβίδηοαβ οὗ 
{86 παϊΐοη δὲ ἐδ οεἷοβε οὗ ἴῃς 40 γϑαῦβϑ' υνδηάεδγίηρϑ, 15 ϑῆονσῃ οὐ Ὁ. ΧΧΧυ, 

12 Κὶ. 2212 (Αῃ42); 2 Κ. 215, οἵ. 235 5 11.123 (Μδπαββεῆ); 2 Κ. 1η}} 
(Όδαι.} πα τγοΐδγαποα 15 νᾶρις : Ζερῆ. 1" [εγ. 82 1τοὐβ; η18 4417; ἘΖ. 8,6 γείογ 
ἴο 8 ἰαΐος ρουϊοά. [ἰ τνὰς ἱηἰγοάμυςεά, ἴῃ 411] ργοραὈ  ν, ἔγοπι Βα γἼοηὶδ. 



ΑΤΕ ΟΕ ΡΕΤΕΒΟΝΟΝΥ͂ χῖνι 

δηα :ηἀϊδρυίζαῦῖθο. [τ 56 γϑιηδγκαῦΐα, πον, παῖς [ἢ6 ΘδΥΪγ 

Ῥτορῇῃείβ, Απιοβ, ἤοβϑα, δηά 16 υπάϊσρυίοά ρογίϊοπϑβ οὗ ἰβαϊδῇ, 

5ῇον πο οδγίδιπ ἴγϑοαϑ οὗ {Π15 ἱπῆἤυσθησα; Ταγεπιδῇ ἜΧἢ 115 

τᾶτκο Οὗ [ἢ Οὔ ΠΟΔΙΙΥ Ἔν τ ρᾶρα; ἘζΖεϊκιοὶ δπὰ Πευΐογο- 5 δῇ 

δῖα αἷθο δνυϊἀθηῖν ᾿ηδυσηοεά Ὁγ ἰ1. 1Ὲ Πῖ. νεγα οοπιροβοά 

Ὀεΐναδεοη ϑβαϊδῇ δηά [δγαπιδῆ, {π656 ἔδοϊς ψνουϊὰ Ὀ6 ἜΧχδοῖϊν 

δοσοπηΐίδά ἔοτ. 

6. Τῇο ἰδηριαρε δπά εἰγἷε οὔ Ὁϊ., οἷδαγ δπά ἥοντηρ, ἔγεα 

ἔγοπι διομαῖβπιβ (5εα ὃ 5), Ὀυϊ ρυγοῦ Π8η {πᾶΐ οὗ ΪΤ6γαπηδῇ, 

νου συλ {πὸ βαπια ρεγίοά. Ὠ111π|. (ρ. 611) τεπιαῦκβ 1051} 

παῖ {π6 βίυ]α οὗ Ὠϊῖ., Ἔβρθοίδιΐν ἴῃ 115 γῃείογοδὶ ἔπ] η655 δηά 

Ὀτοδαάιϊῃ οὗ αϊοίίοη, ἱπιρ165 ἃ ἰοηρ' ἀενεϊορπιθηΐ οὗ {πῆς αγὶ οἵ 

ῬυΌ]ο οτδΐογυ, δηά 15 ποῖ οὗ ἃ οπδιδοῖΐεγ ἴίο Ὀεοΐοπρ' ἴο {ῆς ἔγϑὶ 

ΔΡῈ οὗ Ηερτεν [1 γαΐυγα. 

7. Τῆα 2γορῤλοίζο ἐσαολέηρ' οἵ Ὁτ., ἴῃς ἀοπιηπδηΐὶ ἐπδοϊορίοδὶ 

ἰάδα5, ἴῃ ροϊηΐβ οὗ νῖεν υπάδτ νΠΙΟἢ 16 ἰαννα ἀγα ργοβθηΐϊθα, 

[πΠ6 ῥγιποὶρίεϑ ΌΥῪ νηοῦ σοπάιποιϊ ἰ5 δϑε παῖδα, ργοθυρροβα ἃ 

γε  δίνοῖν δάνδηοσσά κἴαρε οὗ ἰπΠδοϊορτοδὶ γοῆσδχίοη, 45 πον δἷϑο 

ΔΡΡτοχί πηγαῖα ἴο ψῇῆδι 15 ουηά ἰῃ Τογεπη δῆ δηά ἘΖακιοϊ. 

8. ἴῃ Ὠι. 1622 ννὰὲ τοδά, ““ἽἼΤῇοι ϑἤδίς ποῖ βεῖ ἴπ66 τὑρ ἃ 

τῃεαεδδόαλ (οΟὈ 6151}, νὩ]οἢ 6 ονδῇ τῆν αοά παίει." ψνγουϊά 

Ιςαἰδῃ, [ἃ 15 δϑκοά, 1 ἢ μαά ἵκηοννῆ οὗ δυοῦ ἃ ἷανν, πᾶνα 

δάἀορίεα τῆς »παροδδαλ (1019) 45 ἃ ϑυπιροῖ οὗ πε ξαΐατγα σοη- 

νεγϑίοη οὗ Εργρί ἴο {πε ἴγυς Δ: 2 Ὲ Οὐ, 1 δα δά πονῃ οὗ 

" (ἕ, Ο7706.3 Ὁ. 355; ΕγῖὶςἊο, ὕαποη οὗ ἐλδε ΟΤ. Ρ. 56: δπά Ἴςοπρ. Ὀεῖον, 
Ῥ- 204. ΤΒε βιρροϑιτίοη ἰπδὲ ΟΡ ο 1515 οοηποοίεὰ ἢ} ἤδαζλδη οἷδοςβ οὗ 
ὙνΟΥΒΠΡ ἄγὰ πιεδηΐ ἴῃ Πὶ. 1633 15 ποῖ ἑδνουτεοά ὃγ {πε οοπίοχε (ν.3}}}; ἐῃς 
ι.56 οὗ ἴπεβε 8459, πιογδονεγ, δε ργοβογ θεά Ῥείογε, γδ 1.2 (γερεδιθα ἔτοπι 
Εχ. 222 ,χ4.8. ὙΠε οἷάεν Ἰερ ἰϑἰαιϊϊου δηϊοίηβ ἴπ6 ἀδδίγυοίίοη οὗ ἀεαέλοη 
Αἰϊαγβ δηὰ οὔ ε 58 ; θὰ  σοηΐαϊπ8 πὸ ργοῃιι το οογγεβροηάϊΐης ἴο Ὠΐϊ. 162: 
ἴῃ Εχ. 245 οὔ ο]151.8 αγὰ ἐγεοίεα Ῥεϑίάς δὴ δ᾽ίας ΌνῪ Μοβεβ. Τῆα δεριυπιεηΐ 
58 δΒοπιοῖϊπη85 πιεῖ Ὁγ ἰε δῆβθννεγ ἰδὲ (ἢς οὔ Θ]151. βροΐεη οἵ ὃν ϑαϊδῇ ννὰβ 
8. σοπηπηεπιογδίνο οἡσ, Ἰηεπἀεα πηογεῖὶν ἴο ἰηα!ςδία ἴο {πΠῸ ἔγανε]]ες δηϊογηρ, 
Ἐρυρῖ, (μδῖ [ἃ ννὰβ8 ἃ οοιηπίγυ βδογεὰ ἴο Ϊεῆονδῃ. Βαυΐ ἴἴ οουϊὰ ποῖ ἢανε 
φεγνεά (Π15 ρυγροβο, νἱίποιξ ροϑβϑοβϑίηρ, δοῦηδ τεϊ βίου αϑϑοοίδίϊοηβ ; δηά 
(8686, δοοογαϊηρ ἴο Ὠὲ. 1623, 'νεγὰ οὔδ ομαγδοίεγ νοῦ οονδῇ “ Βαϊ." 
Αἱ {Π6 58π|6 ἔϊπι6, ἴῃς ἀγρυπιεηΐ ἀοε5 ποὶ ροββϑθϑβ ἴἢ6 σορϑηου οὗ ἴΠοβε οἵ 
ἃ Ὁτοδάεγ δηά πιοῦε βἜπεγαὶ ομαγδοίδγ: ἕο ἃ οέρηρΖε, ἰϑοϊδίϑα ἴανν, ἴῃ ἴῃς 
ίδλςε οὗ ορροπίηρ ουδίοπι, τηῖρῆϊ ἄγορ ουξ οὗ ποῖϊςε ; πὰ {πε ργορῇδεί᾽ 5 
ἤγσυτγε ψνου]Ἱὰ ἴῃ ἰπδὲ σαβα ἢανα Ὀθδη πιογοὶν βαρ εβίςα ἴο Πίπὶ Ὀγ ργεναϊεηί 
Ῥορυΐαῦ υϑᾶρ6. 



ΧΙΝΠΙ ΙΝΤΕΒΟΘΌΟΤΙΟΝ 

Ὠΐϊ. 141, ψουἹὰ ἢ6 ἢᾶνα 5δἱὰ (2212) (δὶ 7ελουαλ ““ οΑ116ἀ " ἴο 

ἃ Ργδοίϊοα νι οἢ 15 ποῦ ργοπιριοά ἢ 

9. Τῆε ἷανν οὗ Πι. 18320-22 ργεδυρροβθϑ 8ὴ ἀρα ἰῇ ψΠΙΟἢ 1Π6 

ἴγιε ργορμοίς ἔοιπά {πα πηβοῖναβ ἴῃ σοπῆϊοϊ ἢ πυπιδγοιις δηά 

᾿πηΠπΘηξ 4]! ἔδῖσα ργορμεῖίβ, ἀπά 1 Ὀδοδπὶα πδοδϑβᾶγυ ἴο ΞΌΡΡΙΥ 

Ιϑγδθὶ ἢ {πὰ πιθδηβ οὗ ἀρ ι ϑῃϊηρ τἤ6η), 2.6. [πΠ6 ρΡογοά 

ἔγοπι 6 8(ἢ σδηϊ. οηνναγάς (Π)111πι. ΡΡ. 3231, 612). 

10. ἴῃ ρεποζαὶ, ἃ5. ΟδβςΕΠ (Ρ. 16) ταεπιαγῖζς, Ὀοῖμ τπς γα]! ρίουβ 

δηᾶ (ἢ6 παίϊοπαδίΐ ὄδχρογίθηοαβ ργεδιρροθοα ὃν Ὠϊ. γα πιιοῇ 

τάογ ἤδη ἴποβα οὗ (ῃ6 Μοβαῖϊο ἀρ οσδὴ ἕδνα Ὀδθη. 

90 500 85 Ὁ. 5 ΓεοορΏ!Ζαά 85 ἃ ψοτῖς οὗ [πε γίῃ σεηϊ. Β.6., 

ἊΝ ΜΞ ΡΒδποπίθηα ΒΟ, γε σα 50 ρογρ οχίπρ', προ ἴπ6 ΠγΥροῖμαββ 

᾿ς Τρ [5 Μοβαῖο δυιμουβῃΐρ, ἀγα δὲ ὁποα γεϑα!ν Ἔχροαθῖθ. Εογ 
ἰ ῃἰβίογυ, ἰξ ψὰβ ἀδβρεπάσεπε (Ἰπ ἴῃ πιαὶη) ὑροη 71Ε : {παῖ ννὰς δα 

Ι Ρορυΐαῖ παγγαΐίινε οὗ (πΠ6 ογζρζηος οὗ [5γαρὶ: [86 ηδγζαΐίΐνα οὗ Ρ 

᾿ (1 ᾿Ἰπάδεά 1 αἰτεδάν Ὄχιϑίβα) δά ποῖ γεῖ Ὀδθῃ σοῃπιρὶπαά νυ] ἢ 

Ε, δηά νδβ {π||6 Κῆοννη. Τα δυΐμοῦ, ποννανοῦ, ποῖ Ὀεϊηρ᾽ 

{π6 δυΐπού οὗ ΤΕ 85 νεῖ], ἔο!ονν5 1 ἔγααϊν, βοι  π|65 ΡΟΥΔΡ5 

ἰηϊογννθανὶπρ᾽ ΓΘΠΊΠΙΒΟΘΠΟ65 ἔγοπιὶ ΠΙΘΠΊΟΓΥ ; ἤθποα ἢ πον δηά 

1 6η ᾿πδάνογίθ τ ρΐδοαβ ἃ οἶδιιβα ἰῇ ἃ πεν βαί(ἰηρ (ρ. χν ), 

Γ 15 ΡἼΠΥ οὗ ἃ ΞΡ} ᾿ποοηϑϑίθηου. Τα ἱποϊάδηϊϑ πιοης᾿οηοά 

ΌΥ δῖπι ψιπουΐ {πὸ δυςπογγ οὗ ΤΕ (Ρ. χνὶ! ἢ.) τῇῆδν πᾶνε Ὅδδη 

ἀεγινεα ΌΥ ἰπὶ ἴῃ βοηα οαϑ65 ἔγοπιὶ δὴ ἱπάδβρεηάδηϊ βοιζος, 

ογδαῖ οὐ νυτίθη : ἔογ οἴμογβ, ποίδοϊυ ἴῆοβα παγγαίθα ἴῃ τῆ8 

ΘΑΥΠογ ὈΟΟΚΒ5 δὲ ροϊηῖβ οὗ Ἰυποίυσγα θεοΐννεθη τπ6 παγγαίῖϊνος οὗ 

7Ε ἅπ4 Ρ, δ15 βουγοθ ννὰβ ἔδαγ πιογὰ ργοῦδοίν [Ε 1561}, 1 ραγῖϑβ 

νοῦ {Π6 1Δϑὶ σοπιριΐος οὗ ἴῃς Ηδχαίθδυσῃ ϑδογιβοθά τνθη δα 

οομῃηδιηοά ΤΕ ψ ἢ Ῥ, θυϊ νῆηΐϊοῖ, δ 1π6 ἄπιθ θη Ὠΐ. ννᾶς 

νει τδη, ναγα 5111} γαδά ὈΥ τΠ6 δυίΐπογ ἰῃ πεῖγ ηἰορτιῖνγ. [Ιπ τῆς 

ἱεραὶ ραγίβ οὗ δὶς ννοσγίκ, {π6 πιοαϊβοδίοηβ δηά δαιτὶ οηϑ τυ! οἢ 

τῆς Ἰερ᾿ϑ᾽δίίοη οὗ Ὀϊ. ργαβθηΐῖβ, ἤθη οοπιραγοά ἢ παῖ οὗ 

1Ε, αὔἴὲα ϑἰπιρῖν ἃ οοηβδαυδηςα οὗ ἔπε πιούα νᾶῦιθά πϑϑάβ οἵ {Π6 

βοοίείυ ἔογ ψῃοῦ 1 ννὰ5 ἀσσίρπεά. Τῇδ βρδίβθηβϑϑ οὗ ταΐοτ- 

Θησ65 ἴο ργ ϑν ἱπδεϊ υἱοηθ, δπά {πὰ ἀϊδογαραηοῖθ5 ἢ Ρ 

(Ρ. χχχίχ), ἂῦα εχρίδιπεά δὶ οὔσβ, ἤθη 1ἴ 15 γθηιθιθογαα {παῖ 

ΠιΔηΥ οὗ {π656 ἰηῃδιτοη5 δά ποῖ γεῖ γεδοῃθά ἔπ6 ἔογπι ἴῃ 

ΜΠ οἢ ΠΟΥ ἀγα συϑίαπ)δίΖεά ἴῃ [Π6 Ῥγιθϑίϑ᾽ Οοάθδ, δηά [παῖ [Π6 

δυΐπογ, ΨΠ1|6 ἔγες ἔγοπι δὴν ἀσϑῖγε ἴο ἀδργεοίδία σογαπιοηΐδὶ 



ὍΑΤΕ ΟΕ ΡΕΤΕΚΟΝΟΜΥ ΧΙΙΧ 

οὈβεδγνδηοσθβ (ρ. ΧχΧχ) νν5 πανθγίμεϊθϑβ ἃ πιᾶη ννῆοβα ἰηϊαγαϑίβ 

ννεγα οΒΙοΗν σοηϊγαά ἴῃ ἴΠ6 ρῥγορμεῖοδὶ δβρθοίβ οὗ γε] ρίοη. 

ΤΒα απδϑίίοη τ δοίμογ 1. 15 ἴο Ὀ6 ἀϑϑιρηαά ἴο {π6 τεῖὶρῃ οὗ 

Μαδηδϑβθῇ οἵ Τοβίδῇ ἴ5. ἃ πιογὰ αι βῆοις οπθ. [,εἴ 15 σοηβίάογ 

[8Πὲ Ὠἰδίοτγιοδὶ σοπα!οηβ οὗ [Π6 γίῃ οδηΐ. Β.Ο., δηά (Π6 πηοίϊναϑ, 

οΥΓ ἰπῆιιδηοθβ, υπάον ψ Ὠοἢ 1. πᾶν παν ὈδΘη σομηροβοά. 

ΤΒγουρδοιΐ 815 ἰοηρ Ῥγορμοίιο οαγθογ, 5διδῇ ἢδά ὑτγο- 

οἰαϊγηθα πῸ δάνεηίϊ, 50 βδοοῦ 85 ϑυγίδῃ οὔ Αϑϑυσίδη γόοις 

τνασα ονεῦ, δηά [ιιάδἢ ννὰ5 δοϊα δραίη ἴο Ὀγεδαίῃε ἔγεεοϊυ, οὗ δῃ 

1Ιᾶῴ6δὶ οἰαΐβ οὗ ρυγῖν δηᾶ Ὀ᾽οσϑεάηθθο; υἀδῇ νὰ ἤδη ἴο 

Γ6811Ζε 115 ἰάθα] οπαγδοίεσ οὗ ἃ “"ΒΟΙΥῪ παίίοη᾽; πεῖ οἰξίζθηβ, 

ἔγοτῃ πε [κἰηρ' ἀοννηνναγάβ, ννεῦα ἴο δχδιδιῖ 1664] Θχοθ θη 665 ; 

ἃ Ῥτοαδῖ πιοσδὶ δηά βρίγιίιδὶ γεροηδγδίίοη τναϑ ἰο ὃς εβεοίαά, 

δηά {πΠ6 παίϊοηδὶ ομαγδαοίοσ νναὰβ ἴο Ὀ6 γδαάϊο δὶ ἰγαηϑίογηαά. 

ῬΌΡΙΠΟἷν δπά ρῥγιναίοϊν, 1Π15 ννὰ5 ἴῃς οδοπίηρ νοι 58] δῇ 

γειογαῖϊοά : δηά προ 41] βριγιϊυ δ! πιληἀθα Θγϑο 65, ννῈ ΠΊΑΥ 

ὈῈᾺ συγο, δῖ᾽ῖ5 ρονογία ρεγβοηδίῖν, ἀπά ποῦϊς ἰἄδα5, πιδάς ἃ 

ῥτγοίουπά ᾿πιργοβϑίοη. Αἵ {Π6 {π|6, οπα οὗ {π6 οἤϊεῦ οὐρβίδοϊαβ 

ἴο ῬΟΓΙΥ οὗ το ρίοη ἀρροαῖβ ἴο ἢανα Ὀδοη [6 ἰοςαΐ ϑῃση65, 

ΟΥ ““ΠΙρΡΏ-Ρδοθϑ "ἢ (Ρ. 139): εδγα {π6 ψοσβῆ!ρ οὗ ᾿επονδῇ οου]ά 

ὍὈδ6 ἀεδριγιϊυδ]Ζεά, δηα ἄνθη σοηΐϊδηχηδίοα τ Παδίπαθη γιΐαϑ, 

τήογα το Ο ΠΥ πὴ νν85 ροβϑὶθ]6--- οχοαρί ὑπάθγ ἃ αἰ ΠΟΕΪΥ 

ἰἀο]αίτους [ιηρ---ἱ (ῆ6 Ταπρῖα οὗ Τεγυβαΐθπι. [ςαϊδῃ, ον- 

ἐνοῦ, που ρΡῊ ἢ Θρεαῖκϑ οὗ ἱπιᾶρὸς νι τοργορδίίοη δπά ἀ15- 

ραγαρεπιθπῖ, ἄοθβ ποῖ (1η ἢϊ5 ἜἼχίδηϊ ργορῇθοῖ 5) ψαρα ννᾶῦ 

δραϊηβί ἴΠ6 ἰοσδὶ βδῃοίυδγιθϑ 45 βιιοῃ,; δηα παγαϊν ὄνϑη 4110465 

ἴο {ἴπΠ6 ψνογβῃρ οὗ ““ οἶδεν ροάς.᾽" ὃ [15 1π6 πιογδὶ 5Βῃογιίσοπηρ5 

οὗ 15 σοηϊεπιρογδαιθθ  ὨΙΟἢ σα Πῖπὶ πιοσὲ ἀθαρίγν, δπὰ Ε]] ἃ 

ΠΊΟΓΕ ργοσηηθηΐ ρῥἷδοα ἰη 15 τ ηρ5 {Π4π ἴΠ6 ἀδπιποίαίίοη οὗ 

Βοαίμποθη τες. Αϑ5, γεῖ, ποινι ῃκιδηάδἭῇῆηηρ (6 ρίγτοπαρε οὗ 

ΑΒΔΖ (2 Κ. 168, οἷ, 2312), ἀϊδεϊποιί νοεῖν μοαϊμθη ᾿πῆμπδηοαθβ νοῦα 

ποῦ ΔρΡρΑγΘΓΥ 50 ἀρργεβϑῖνα ἰη δῇ 85 ἴΠπαὺ νοῦ ἀδϑίηθά 

ἴο ὈδοοπΘ ϑῃοΥΪΥ δἤεογνναγάς. Ηεζοϊκ δῆ, ποννανοῦ, ἈρΡΡρθδΓβ 

ἴο να βθθη [ἢδΐ ΔΠΥ ϑβογίοιιβ γε! ρίοιβ γαξοσπι τυδί ὈΕΡΊΩ αΐ 

δ 15. τϑϑώ ,43.6 2018.34. ,030.22.,.1}17 4.21.8. 16.}}7 ,,δὅ5. Φρρ (ἢς υυγιίοτ᾽ 8 7Ζεαΐαΐ, 
λὲς Σὲ απα 7ίτμες, ΡΌ. 22, 26, ς8, 62, το ἢ. 
2 δ  ηἱἵ, Ζ ΟΣ, δοννένονγ, 139. 
8 Οὗ τηῖῦῦ,͵,͵ ὝΠΙ5 ἰογηι, 50 σοπιπιοη ἰῃ Ὠΐ., [6γ.ν απᾶ οἵπογ Ὀδυΐογο- 

ποις τυγιῖοτβ (Ρ. ΙΧΧν"}), 15 ποῖ ουηά ἴῃ 15αϊδῃ. 

Ὦ 

---. 



] ΙΝΤΕΟΌΌΟΓΤΙΟΝ 

[Π6 Ἰοσαΐ βαποίιδγιθϑ ; δηά ἤδποα (ποι ρἢ {π6 ἀδβογιρίίοη πᾶν 

αἰγὶ θαΐα ἴο δϊπιὶ ποῦ ἤδη ἣθ δοΐι δι δοσοπιρ 5 6α ἢ δε 

τοπιονοά, 1{ 15 σαϊά, [6 ὨΙρΉ-Ὀΐδοαβ, δηά σοτηπιδηάδα 411 πιεη 

ἴο ψογϑῆϊρ Ὀείογα (6 αἷΐαγ ἴῃ [δγυβαίθιῃ (2 Κα. 1:89. 33 218). 

ΤὮϊσ, 6 ΠΏ ΔΥ σοποϊιαδ, ννὰβ ἴΠ6 ργδοίίοδὶ ἔογπι ἰη νοῦ [56 8ἢ᾿ 5 

ἰςδοδίηρ ἰοοῖς σδῆδαρε ἴῃ ΗδζΖο δ 5 πιά, δηά ἴῃ ψῇϊοἢ Ὧς 

ΒουρὮϊ ἴο ρῖνα εἴἶεοί ἰο 5αἰαἢ᾽5 1:464]15. 

Βυΐ ννδαΐονογ ΗοζΖοϊίκιδῃ εβεοίεα Ὁγ {Π|5 πηδαϑιγα, τνᾶ5 νΈΎΥ 

οοῦ υπάοηθ. ἴὐπάσδσ ἢ15 βδυοοδϑϑθοῦ, Μαπδϑϑοῆ, ννῆο οσουριεά 

{π6 ἰῆγομα ἴὺῸΓ ΠΘΑΓΥ 5ὺ γεαῖβ, ἃ νἱοΐεηϊ δπά ἀεϊογπιηδὰ 

} τοασίϊίοη ἴῃ ἔδανοιιγ οὗ παδίμεηϊβπι βεῖ ἴθ. Νοῖ οἠΪυ νψοῦα {δε 

ΠΙΡΉ-ΡΙαοα5 γθ- ϑι Ὁ Π᾿Ι5ηθ ; Ὀυϊ ἀπε ποι νον Ὠθαῖμθη οἰ} 

ψοΓῈ 50 ραίγοη!Ζαά ὃὉΥ ἴδε Κιίηρ' (ἢδξ {παν τὨγεαίϊθηδά ἴο βυρεῖ- 

βϑάς δ᾽ιορείμεγ μ6 βογνίοα οὗ Ϊσῆονδῃ. ὙὍῆδ ψοσϑἣὶρ οὗ Βδ΄ δὶ, 

β- {πΠ6 Αϑῃέγδῃ, δηὰ οὗ {πὸ “"δοβί οὗ ἢδανϑηῃ,᾽ ννᾶβ οαγγι δὰ οἡ 

ἱ ἴῃ ἴΠ6 σουγίβ οὗ ἴΠ6 Ταπιρῖς 1ἴ561ξ; [86 οὐαΐοιι τες οὗ Μοίεςοῇῃ 

(Ρ. 2221.) ννεῦαὲ σανῖνεά ; ναῦῖοιιϑ οἴμοι συ ρου ου 5 ΟΥ̓ 

ἱπιπιογαὶ ργδοίϊοαβ δἷβϑο Ὀδοδπηθ ἰδβῃιοπδῦϊθ Νοῖ ψνουἱά 

Μδηδϑϑοῦ Ὀτοοῖς ορροϑιϊοη: (Π6 ἰογαὶ βεγνδηΐβ οὗ [επονδῇ, 

το ταϑιϑίοα ἢϊ5 ἱηπηονδίζοηβ, ναγα γα 6 ΠῚ 16 55}γ ρογϑαοουϊοά δηά 

δἰδίη; τπ6 ““πηηοσδηΐ Ὀ]οοά,᾽᾽ νῆϊοῖ ἢ6 5ἢαά ἰη Τ6γιιβαίθπι, 15 ἃ 

ϑἰδησϊηρ οπαγρα δρδϊηξὶ ἢϊ5 πηοπιοσυ. 1 ΤΠ6 ΡγορἤΘΟΥ Μιο. 

61--"γ6 15 8η ἰπτεγαβιηρ δηά ᾿ηϑίγιυσῖνα πιοηππΊεηΐ οὗὨ [815 γοΙΡῺ : 

ἔοσ, οἡ {π6 οὔθ ἢαηά, 1 ρτγαβϑϑηΐβ ἃ νἱν!α ριοΐυγα οὗ ἴῃ6 πιογδὶ 

οογγαυρίοη οὗ (ἢ6 ἀρ (610-12 »1-6), Δηά οὗ ἴῃς ἱπέδλίυδιοα οαροτ- 

Ππ655 τ ὨΙΟἢ [Π6 Ρδορΐὶα ργοϑϑαα ἔογιναγά ἴο ργορι ἰδ ἴδε 

ἄειγ ὄνθη ἢ τΠ6 βδογιῆοσα οὗ {πεῖν ἀδαγαβί (67); δηά, οἡ 1ῃ8 

οἴδεῦ ἢδηά, 1 ΞΌΡΡΙΙΘ5 δνϊάδηος ἰπαΐ {[πΠ6 νοῖοα οὗ ἴΠ6 ργορίιοῖβ 

νν45 ποῖ 5:16 ησδά, θυ [πὲ ἴΠαΥ σοι!ά 5111} ργοοίαίπι, ἰῃ δοσδηῖβ 

οὗ οδἷπι γε ρ παϊΐου αδηά {γιβί, [πα τνῆδῖ, [ἐονδῇ ἀδηιδηάοά 

οὗ ΗἸ5 ψοσβῃιρροῦθ νν85 ποΐ πηδίογιδὶ οἤδγηρβ, μούνανοῦ σοβίϊΐυ, 

Ὀυϊ ““1ἴ΄ο ἀο 75{}γ, ἀηα ἴο ἶονε τιογου, δηά ἴο ννδῖϊς Πα ΠΊΡΪΥ 

νι τῃγ ἀοά᾽ (68). 

΄ νὰ μὲ δοοδββίοη οὗ [οϑίδῃ (Β.0. 639), ἵμεγα σᾶπιὲ πὸ 
ιἄουδε ἃ οἤδηρο. Τῆδ τοδάϊποβα ψι ἢ νοῦ ]οβίδῃ γίε! εα 

ΗΪπΊσο 1 το [πα ρῥτγιποὶρῖεβ οὔ Πευϊζεγοποπιν, δηά τς ἰογπ5 ἴῃ 

“Οἔ, Ο770.3 ΡρΡ. 355, 357; Μοηίοεδοτοε, 27 ὲδόὅ. Ζεεΐ. Ρ. τό4. 
ἘΖ2 1. ΦΥΤὶ οὗ ΡΤ ΎΤΕΙΣ Σ ΑΚ. δι16 )γαᾳ; οἷ, Ϊον. χ)ϑ, 



ΌΑΤΕ ΟΕ ΡΕΤΕΒΟΝΟΜΥ ΙΙ 

πὶ 5 ομαγδοίθγ ννᾶὰβ. δαὶ οὗ ἃ σε! ρου γε θα, Δη}140 6 

Ὀγίΐποθ, ῆο ψουϊά 6 1ῃς6 α5ὲ ἴο ἐοϊΐονν ἴῃ [Π6 ἐοοίΞξίερβ οὗ 

ΜΜδῃδβϑϑεῖ, οὔ ΨΠΠΠΡῚΥ 6 αἰδίογαὶ ἴο [5.86]}5 ογεδά. Τῇβ 

Ῥιορδοίϊοδὶ ραγίγ, δηά {πεῖν δάπογθοηΐβ, οουἹά ἤον τπογοίογα 

πτ ὑρ {πεῖὶγ ποδαάβ ἴῃ ραδοα; δηά δοῖϊνα ρεγβθοιζοη οθδβϑά. 

Βιυΐῖ ἃ Ομ] οὗ εἰρῇῷξς οουά ποῖ Ὀ6 ἐχρεοϊθά ἴο ἱπαιριγαία δἱ 

οὔσδ ἃ ΠΕ ρΟΪΪοΥ : ποῦ, ἃ5 ἃ τηδίΐογ οὗ δοϊ, ἔογ βϑοπιδ 18 γϑαγ 

ὙΔ5 ΔΩΥῪ πιδίοσγιδὶ αἱϊογαϊίζοη εἰεοίεά ; {πὸ βυπογϑίϑῇς δηά 

ΙΔἀοΪαίτοιβ ψΟσσἢΙΡρ οοηπίηιιοά; ἄνθη ἰπὰ6 Ταοπιρία 5 ποῖ 

Ρυγρεά οὗ 1:5 πεαίπεη αἰϊσβρυγεπιοηῖβ. Τηθδθα δηά οἵδπογ 

Γεΐογηιβ ΨΥ ΟὨΪΥ οαγγεα οὧἱ ἴῃ σοηδοαῦδησα οὗ (Π6 οἴἶεοί 

του ρὮ ἀροη [οβδῆ Ὁγ Πευϊεσζοποπυ, δἴϊεσ 115 αἰβοονογυ ἰηἱ 

[π6 ΤοιρΙ6, ἴῃ ἢ τϑιἢ γεαγ (2 Καὶ. 22--23). 
Ουγ ἰηΐογπιδίίοη ταϑρθοίϊϊηρ ἴἢ6 55 γϑᾶαγβ οὗ Μδῃδϑϑθῆ᾿ 5 

τεῖρ, δηά [Ππ ἢγδί 17 οὗ [οδϑὶδῇἢ᾽ 5, 15 ἐγαριηθηΐδτγυ : ἰς 15 οηΐν 

ΌΥ οοπ]εοΐυγα [Πα να οδη εἰζμογ ρἱοΐασγα ἴο οἰγϑοῖνοϑ [6 σοη- 

αϊτίοη ἴο μοῦ {π6 ῥγορμοίοδὶ ρασῖν ννᾶβ τεἀυοθα ΌΥ (ἢ6 

Ρεγβδεουζίηρ πιοάϑιιγαβ οὔ Μδαῃδϑβεῇ, οὔ ἱπιαρίηθ ἴΠ6 ϑἴθρϑβ 

ὙΠΙΟΠ ΠΟΥ ΠΥ πᾶνὰ ακοη ἔογ (π6 ρυγροβα οὗ δγιδϑδίηρ,, [ἢ 

ῬΟΞ5ΙΌΊ6, {6 ἀονηναγά πιονοπιοηΐ οὗ ἴῃ6 παίϊΐοη. Βιι [ῃς 

1 σδηΐυγν, [Ὁ ἰ5 ανΙάδηῖ, πιακεαά ἃ οὐὶβϑὶβ ἴπ ἴδ6 το! ρίοιϑ 

Ηἰδίοτγυ οὗ ᾿υάδῇῃ : [πΠ6 Ιοηρες Μδῃβϑϑε᾽᾿β γε! ρ σοη(ϊηπ6ά, [6 

ΤΟΥ οΥΙΟδΙὶ τϊδί [Π6 {ἰπ|65 αν βεϑαπιοά ἴο {π6 τὰ ψού- 

ΒΕΏΙΡΡΕΙΒ οὗ ̓ μονδῇ : ποῖ, ὄνϑη δἔϊεσγ [᾿οϑίδἢῃ᾽ 5 δοοδδϑίοῃ, οου]Ἱά 

ἴῃς οτγιϑὶς. ανα Ὀδθη οοηϑδίἀεγοα ἴο Ὀ6 ραϑ5ῖ, 50 ἰοηρ' 845 ἴῃ6 

Πεοδίμθη ργδοίίοας βδποϊοηθαά ΌὉΥ ἢὶ5 ργαπαἐδίποσ πχαϊηϊδιηθά 

εἰς ΠοϊΪά ὕὑρου ἴπ6 παϊίοη. Ὀδυϊθοσγοποηιν γεργοβϑθηΐβ [6 ἢγοί ἣ 

βεουβ δἰζεπιρί πιδάδ ἴο οουπηίεγαοῖ ἴπ6 ἑοπάδηοίαθβ οὗ ἔπε ἀρϑ. 

Ιἴ ΠΊΔΥῪ Ὦανα Ὀδαη ἴη [Π6 ἀαγίς ἀδγβ οὗ Μδηδϑϑαὶι, ννθη [86 ! 

Ξριστι4] ΘΠΘΓΡΎ Οὗ ΡΓΟΡΉΘΟΥ, πὸ ἰοηροῦ δ0͵6, 845 οὗ γοζϑ, ἴο : 

τηΔἴα 115 νοΐοβ βδαγά ΤἭρεηΐυ δπιοηρ ἴπ6 ρεορΐθ, πονογίῃαθββ 

τοαξυβεά ἴο 6 Ξυρρταββεά, δηά, Ὠἢορεδιΐ οὗ Ὀεϊίοσ {{π|65, ῥσο- 

νιἀ6Ἃ ἴῃ δηϊοϊραίοη ἃ βριγίιδὶ γα] ]γιηρ-Ροὶηῖ, τουηα ψνὨΟἢ 

ἴΠ6 ἀϊξογρ'δηϊζεά ἔογοες οὔ {πε παιίοημδὶ γε! ρίοη πρῆς ἀπάδγ 

παρρίεγ διιβρίοθϑ οὔθ ἄδυ γᾶῆρα ἐμεπιβεῖνεβ αραΐῃ. Οἱ ἐξ βὰν ὸ 

Ὦανα Ὀδδη ἰαΐογ, νβδη ἴπῸ οματγδοῖοσ οὗ ἴῃ γουηρ᾽ Κίπρ' ]οϑιδῇ ᾿ 

-αἴοτάει Ὑτόιπιξε οἵ βρεβαϊεγ βυοοθϑβ, (πδξ ἴπ6 ἡθϑά αι] βεϊπιθ!ι5 

νν ὨΙοἢ [ογαπιίδῃ 4]1865 ἴο δϊπὶ (76Γ. 22150-16) σοπλδίης ἴο 5ῆονν 
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ΠῚ ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

ν 85 ἴουπά, δηά [πὲ ἴπΠ6 ργορῃεῖβ, δηοουγαρεά ὃν ἴῃς Ὀτγρϊος 

Ῥτοβρεοῖΐ, γεϑδοϊνεά προη ρυξηρ΄ ἑογιναγὰ ἴῃ ορί για] τγεαιῖγε- 

τηδηΐβ οὗ (Π6 ἀρ6, ἰῃ ἃ 5ϑῆδρα νῃ]οῦ, 1 οἰγουπιδίδηοαβ ἕδνουγαά, 

ταρἢ βογνα πιογὰ ἱπιπιοαϊδίοϊυ 85 ἃ 8515 οὗ γεΐογπι. 

Θυοῆ, δὲ δὴν γαΐβ, ψῃϊοθνοσ ἴπ6 ἀρ ἴο ψὭϊοῖ ἴξ Ὀαΐοηρπ, 
"“ΜΑ5 (π6 δἷπὶ πιο (6 φγορμοιὸ δυΐπος οὗ Ὁϊ. βεῖ διπηϑεῖ, 

ΤἼΒε πιθάπϑ ψΕϊοΝ μὰ δἀοριεά ἔοτ ρινίηρ ἰ᾿ ργδοιῖοδί εθεοῖ νετε 

ψ 611 οἤοβθη. Ηἰβ οδήεοϊ ννὰβ ἴο αυϊοίκεη ἴδ6 παιϊοπμδὶ οοη- 

ΒΟΙΘη6Β6, δπά δἵ ἴἢε βδαπια {Ππ|ὲ ἴο Ὀγίηρ' ἃ πο τοιοῦ ἢ {πε 

ῬΓΙΏΟΙΡΙ65 νὨΙΟἢ ταρυϊ δῖα {π6 παίϊοηδὶ 116. Αοοογαϊηρ]γ ἢς 

[ οοπιθβ ἔογνναγά ποι μαῦ βοἱεῖν ἃ5 ἃ ργορῆβί, ποῖ βοἱ οἷν 85 ἃ 

᾿Ἰεραῖῖδε. ὙΠ ργορμοῖ, ἃς. βυοῦ, ἱβουρῇ πε αβϑεγίε ἢ 
ΠΟΡΪ6 οἰοαιαποα ἴδ οἶΔ1π|5 οὗ 4 βριγιΐυδὶ γα! ρίοη δηά ἃ ρίιγε 

ΠΊΟΓΔΙ ΠΥ, τννὰ5 δρί ἴο 6 ἴοο δρϑίγδαοϊ δηά ἰδ] ἴῃ ἢ15 [θδοδίηρ᾽ 

ἴο ᾿ηἤπδησοα τῆς πιᾶ5565 οὗ δὶβ σοιηίγγηθη; δηᾶ [ἢ πιεγα 

Ῥτγοπιυραίΐοη οὗ ἃ οοἰϊδοίίοη οὗ ἶανβὀ ψνουϊά οὈνίουβῖν 

νυ 6 1655 85 ἃ βίϊπιι]5 ἴο πλογαὶ δοῖοη. ὉΤῈ δυΐμοσ δάορίεα 

! ΔΟσογαϊ ΡΥ ἃ πιοίμοά ἔοσ νηοῦ, οἡ 8 5π|8]16γ βοαΐθ, ποσὰ νγὰ5 

᾿ αἰγεδαν ἃ ργεοθάθηϊ ἰη (ῃ6 ““Βοοῖς οὗ (6 Οονοηδης"; δε 

βαϊθοίϊθα δυο ἰαιννθ 85. ἢὯε ἀεδημθα τοδὶ ἱπιρογίδηϊς ἔοσ δ15 

Ῥθορΐίε ἴο οὔβογνε, 6 ργθβεηϊζαά {πθπὶ πῃ ἃ ροριυΐαγ ἄγαϑϑ, δηὰ 

ἢθ 850 οοπιδίηδα ἴδοι ψ] Βοπι δίς ᾿ηἰγοάιυοίίοηβ. δηα σοπι- 

πιοηΐξ 45 ἴο πιᾶῖκα ἰἢ6πὶ [6 νϑῆϊοΐα οὗ ἃ ροννογίῃ! ἀρρϑδΐ πη 186 

Ἰηἰογοδίς οἵ βρίγιίιαὶ γο]!ρίοη. [ΙΕ {Ππ6 τοϊρίοις 16 οὗ τῆς 

παϊϊοη 5 ἴο 6 ϑδιισοθβϑϑίι γ γεξογπηθά, ἰἤεγα ννὰβ πθεά, Πα 

βανν, οὗ ἃ γεδηγπιδίοη ἴῃ δπιρῃ δίς ἴδγπ]5 οὗ {πὸ οἷά πδιίιοηδὶ 

οἵεθά, δηά οὗ (δε ργδοίϊοδὶ σοπβεαυδηοος ννῃιοῦ ἔοϊϊονεά 

ἸοΡΊΟΔΙΥ ἔγοπι 1; [Π6 ῥσίποῖρῖα5 νῇϊοἢ Μοβος Πδά ἰοηρ ΔΡῸ 

Ῥτοοϊδιπιθά, 45 ἴῃς ἔουπάφίοη οὗ παίϊοηδὶ νν6]]-οίηρ,, πιιϑί θὲ 

τοδϑϑογίθα ; ἴΠ6 δχοίυβῖνα οἶδ πὶ οὗ ᾿εῃονδῇ προ ἴῃς Ιϑσγδεὶ]- 

ἰϊ6᾽5 ἸΙογαϊίν, ἀπά {πε τερυαϊδίίοη οὗ Ἔνεῦυ ργδοῖϊοβ δηὰ οὔϑογν- 

δησα ἱποοηπίδίεπὶ στῇ {ἢ 6π|, παισὶ 6 ἀρδὶπ ἰπϑιϑίθα οὔ; δῇ 

οἴροτί πιιϑὶ Ὀ6 πιαάδ ἴο γεϊηισα (6 ηδίϊοηδὶ ἴδ, ἰπ (ἢ6 πιοῖὰ 

σοπΊρίοχ ἔογπι  οἢ ἰ{ μδά ποῖν δϑϑυπιαά, ἢ (Π6 σριτιΐ οὗ 

Μοβες; {πε οἷά ἴδνν5 πλιιδῖ (ν ἤ γα ΠΕ α 554 ΓΥ) 6 50 δα]υϑίβα ἴο 
{Π6 ηδεάς οὗ ἴδε {1π|65, 845 ἴο σοηϑίί(αϊα δὴ εἰποϊίεηΐ βαίερσιατγά 

ἀραϊηδὶ {πΠ6 ἀδηρθγα νοῦ {ῃγεαϊθηδά {πὰ τε]! ρίοη οὗ ᾿ϑγδεῖ. 

ΤΏΙ ννὰ5 ἰῃ6 αἷπὶ οὗ ᾿ευϊζεγοποσῖν, νιειννεά τη {π6 ΠΡ οὗ 186 



ΠΑΤΕ ΟΕ ΡΕΤΕΚΟΝΟΜΥ 111] 

866 ΨΠΙΟΝ ράνα 1 Ὀἱγίῃ. [Ια νὰ5 ἃ ρτεαΐ πιδηϊξεσίο δρδιηβί 

[ἢς ἀοπιϊπδηΐϊ τοηἄδηοιος οὗ πα {ἰπ|6.0. [ὑ 85 δὴ δηάδανοιυγ ἴο 

Γ6411ΖῈ ἴῃ ῥγδοίΐοα (π6 1άθδῖϊς. οὗ {π6 ργορῃεῖβ, δβρθοῖδ!γ οὗ 

Ηοβεα δηά ᾿ϑαΐϊδῃ, ἴο ἰγαπβέογπι {π6 [υἀδῇ ἀδπιογα σε ὉΥῪ 
Μαπαβϑβεῆ ἰηΐο ἴπ6 “" βοΙ͂γ παίΐοη " ριοιυγτεά ἴῃ 5418} 5 ν᾽ βίοῃ, 

δηὰ ἴο δυνδίκδη ἴῃ 1 ταὶ ἀσνοίοη ἴο αοά, δηά ἴονεα ἔογ δῇ, 

νοῦ Ηοβεα πδὰ ἀδοίαγεα ἴο 6 {πὸ ἢγϑί οὗ υπιδη ἀιιϊ65 ἡ 

(Ρ. χχνὶ (.). Τῆδ δυΐποσ οχἤδιιϑίβ 411] ἢ15 δἱοαιθηοα ἴῃ βϑιςηρ᾽ 

ἔοτί, 85 ἱπιργαϑϑίνεῖν 85 ροβϑιδίθ, ἴπ6 γα ἢ 5 νοῦ ἢα ἀ65ῖγο5 

ἴϑΞγϑοεὶ ἴο ἰδ ἴο δαγί : ἴ'ἢ ποῦΐα δηά πιεϊοάϊΐοιι5 ρεγιοβ Ὧδ 

ἀἸΠ14ῖ65 προ ἴπ6 ροοάηδϑβ οὗ ]επονδῇ, δπά {π᾿ οἷαί πὶ νν]οἢ 

Ης δδ5 ἰῃ σοηβδϑαΐθησα ὑροη ἴϑγδο] 5 δ᾽ Ϊθρίδηοα ; νναύτη- οαγίθαά 

δηά ρεησγουβ Ὠἰπηβοὶῖ, ἢς σίγινεβ, ἴῃ ννογκβ ἀρίονν ψ ἢ ἔδγνοιιτ 

δηαὰ αῇεοίίζδοη, ἴο δνοΐζα σογγοβροηάϊηρ οπχοίΐοηβ ἴῃ [5γαο]᾿5 

Ὀγθασῖ; ΨΠΠ6 πον δπά δρδίη, δἀορίτρ 4 ρύανογ πτοοά, ἢδ 

Ῥοϊηῖβ οπλποιυβὶγ ἴο {π6 ἀδτγὶς Ὀδοκρτγοιηά οὗ νναγηϊηρ, βυοῆ ἃς 

{πε ἔαίε οἔῃε Νογίβοση Κιηράοπι Ὀγουρῆϊ ΟὨΪγ ἴοο σοηΒρΙ ΟΠ Ο 5ΙΥῪ 

Ὀεΐογα ἢϊη. ““ἼἸἤυ5 Ψοτα [πε οἷά ἴατνβ ργεϑθηίθα ἴῃ ἃ ρορυΐαγ 

ἔογπι, ἃ5 ἴῃ6 “ρεορὶςθ᾽ 5 Ὀοοΐς,᾽ σοπιδίηϊηρ ογοθα ἀπά ἷανν, 6χ- 

Ποτγίδίίζοη δηα ἀδημπηοϊαίίΊοη. [Ιὑ νγὰ5 ἃ ὑὈγορῆθί᾽ 5 ἐογπιιαϊοη 

οὗ {δε ἴα οὗ Μοβεβ, δάαρίβαά ἴο {πε γεαυϊγεπιθηΐῖβ οὗ {δαὶ 

Ἰαΐεγ {π||ι| “ἼΤΠα αν, ἴῃ [6 ρυϊβα οὗ ργοόορἤδου, {Π15 πρδΐ 

ὈεοοπΊα ἃ 5ριγιίυδίὶ γα] γηρ-Ῥοῖϊηΐ ἔοσ [υἀἋΔ4ἢ δηπά Τογυβαίθηι; 1 

πὐὶρηῖ Ῥὲ ἴπῸὶ πτδδηβ οὗ πρῃοϊάϊηρ βρίγιίιὶ [16 ἄνθη ἴῃ [ἢς 

ονοτίῆτον οὗ παίοηδὶ ποραβ." 

1 Ὁϊ. νεγὰ νγτίθη ὑπο Μδηδϑβθῆ,Ί)ΊῪ 15. δασὺ ἴο τπάδτ- 

βίδηδ πον, δἴϊζαγ δανίηρ Ὀδοη ἀδροβιίεά ἴον ϑδίεϊυ ἴῃ {86 

Ταπιρίςθ, οὐ ἴακβη ἴἤογα ΌὈΥ βοῖδ ῥγίθϑῖ, 1 ταϊὶρ ἢ, ἴῃ ἴπ6 πορίεοί 

δηὰ αἀϊξογάογ ᾿ηῖο Ψ ΒΙΟἢ ἀυγίπρ {παΐ τεῖρηῃ ἴΠ6 γγαηρεηγθηίβ | 

οὔ {πὸ Ταπιρῖα νεγα συβεγεά ἴο [411], αν Ὀδδη πλ151414 δηά Ἰοϑξί 

αηα {πΠ6 δυγργιθα οσσαϑοηδαά ὈΥ (5 αϊδοονοσυ, ἀυσηρ 5ΟΠῚΘ 

τερδῖγβ, ΌὉΥ πε ΠΙΡἪ ργίθδι ΗΣΚΙ δῆ, 15 τ π15 γεδα!γ δοοοιπίεα ἔογ. 

ΒΥ οἴπογβ, οἡ πε σοηῃίγαγυ, ἴπΠ6 οαἷπὶ δηά ποροίαϊ] σρὶγιῖ ν ]οἢ 

{π6 δυΐμογ ἀϊβρίαγϑβ, δηά ἴπ6 ἀῦβθεησα Ἔνθ οὗ δὴν Ἴοονεγί δ]]τϑῖοη 

“ἜΈγ1ς, αηπορ" οὔ ἐἦε ΟΤ. Ρ. 6ο. 
80 Εν], “717. 1. 127, ἵν. 221; ΒΙεεϊκ, 75π|έγοα. ὃ 126; ἵΝ. Ἐ. ϑπῇ, 

“44. πιστόν, Ὁ. 8; ΚΙι(εΙ, σεροῖ. ἀεν οδν. ἱ. ς7--59; γ]ς, απο, Ὀρ. 
5σ41., 56, 6ο; Ν᾽ Πἀεροον, Ζϑέίεγζωηασ (5 Ομάενι Ῥεγδοριαΐς (1804), Ὁ. 220. 

} 



ιν ΙΝΤΕΟΌΌΟΛΤΙΟΝ 

ἴο {π6 βρθϑοίδὶ ἴσου δες οὗ Μδηῃδϑϑβεΐ᾽β {1π|6, ἀγὰ σοηβι ἀδγοά ἴο 

6 οδ] οίίοης ἴο (παῖ ἀδίε : [Π6 Ὀοοΐς, 1ἴ ἰ5 ἀγριιθά, 15 Ὀεῖζίεγ 

πηἀεγϑίοοα 845 ἴῆς ἀιγεοῖ ουΐοοπια οὗ {πε γεξογπηηρ τη ηοίεβ 

νοῦ (ἢ δαΥῖν γεαῖβ οὗ Ϊοϑίδῇῃ πιυβί ανα οδ᾽ δα ἔογίἢ, δπά δ5 

ἀεκίρηδά ἔγοπι {π6 ἢγδὶ ἢ [Πὰ νίαν οὗ ργοπιοίίηρ ἴμ6 δπᾶς 
νοῦ 115 δυΐμπον ἰαρουγε ἴο αδἰίαϊη. Ὁ Τῇοβθα πο δϑϑίρη Ὁ. 

[9 εἐπὶθ. αἴθ βοπιθῖπι68 ΘΌΡΡΟΞΟ, πιογθονοῦ, ἰπαὶ (ἢ6 ρῥδγίυ οἵ 

τϑίογῃι ποῖ οηἷν ἀδϑϊρπεα Ὠκ. ψὶτῃ (ἢ15 ργδοίοδὶ δἱἷπὶ ἴῃ νίαν, 

Ὀυϊ 4«ἷθο ἀδνιϑεα (Π6 πιθδηβ ΌΥ ψηϊοῦ ἰτ βσῃουϊά 6 Ὀτοιρῆϊ 

υἀπάογ [Π6 ποίϊοα οὗ ἴπ6 Κίηρ, βοβα ἔπ θηαἶν σο-ορογδαίοη τνᾶ5 

Θβϑϑϑηϊίδὶ ἴο [Ὧ6 βιισοαθβ5 οὗ {πεῖσ ρίδηβ. ΗΚ δἢ υπαἀογίοοῖκ πα 

ΓΕΘΡΟ ΘΙ ΠΥ οὗ ἀοϊηρ (15. Ηες 56θπηι5, 1 ἰ5 βαιά ΌΥ ἴῃοβα 

ΠΟ δάορὲ {ἢΠ]15 νίεῖνν, ἴο ἢανα 50 δοίβα 45 ἴο ρῖνε ἴπῸὸ ἄρρϑϑζγ- 

8ΔΏσΘ οὗ δοοϊάδηΐϊ ἴο 8 ἰοηρ᾽ ῥργεοοησεογίθα ἀδβθιρη. ϑῃαρἤδῃ, 

[8 ““5ογῦ6,᾽᾽ οὐ σμῃδποείίογ, μανίηρ θθθη βδεηΐ ἴο ἴῃε Τεπιρῖε 

ΜΠ ἃ πηοϑϑθαρα ἔγομῃ οϑίδῃ, γοϊδίϊηρ ἴο 5οη1α γερδαῖγβ ἰμαῖ 

ψογα Ὀεΐηρ ἀχοουϊθα ἰπογα, ΗΑ αἀδοίατγεαά πὶ πα δδά 

«ἐἐουηα ᾿" 1 ἴῃ [ἢε Τεηρίε; δα ἢδηάδα 1 ἰο ϑῃαρῆδη, ῇο ἴῃ 

815 ἕαγη ἰα1ὰ 1 Ὀοίοτα ἴπ6 Κιηρ. Τῇ βεαυεὶ ἰ5 τνε]] Κηόνη. 

Τς [κἰηρ, ννῆεδη δα Ὠραγά ιἱ τεδά, ννᾶὰβ δπιδΖζεά ἴο ἢηά δον 

15 ξαηἀαπηοηίαὶ ρου ποῖρ 65 μδα Ῥδδη ἀϊδγεραγάδα; δα Βαϑίθηθα 

ἴο βδϑοῦγα ἴππ6 οο-ορογδίζοη οὗ ἴπ6 ρεϑορῖς οὗ ἴπε ἰδηά, δηά δὲ. 

οὔσα ἰοοῖς δοίϊνα βίδαρβ ἴο ρίῖνε {π6πὶ ργδοίοδὶ εῇδοὶ (2 Κὶ. 

22--23). 

Τα ρτουπάς ἔοσ γεξεγγίηρ (Π6 οοπιροβίτοη οὗ Ὠϊ. ἴο {δα 

ΓεὶρΡῺ οὗ Ϊ]οϑδίδῃ ἴθ ρτγαοΐογεηοα ἴο πὶ οὗ Μδῃδϑϑθῇ δία ποῖ 

ἀδοίσινα : ἔγοπι (πΠ6 παίΐυτα οὗ 6 οδβδ6, δὴ δχῃβογίδίοη ρ᾽δοθά 

ἴῃ Μοβϑϑ᾽ πιουίἢ οουά ποίΐ Ὀ6 ἐχρθοϊαά ἴο οοηΐδίη 4115] οη5. ἴο 

{π6 ςῥεοΐξαΐ οἰτουπιδίαποας εἰἴμογ οὗ Μδηῃδϑϑεἢ᾿β οἵ οὗ 7. βϑίδῇ 5 

ταίρη; δηά ἴπ6 παγγαῖϊνε οὗ {π6 αἰβοονογν σεγίδιηἷν συρρογῖβ 

{Π6 νίενν {παι ἴῆ6 ῬοοΐΚ ᾿ννῃϊοῦ ννὰ5 ἑουηά ννᾶ5. οπα νυν ῃοἢ δά 

5.80 Εσιι5, Ζα δέδίο, Τγασποίίον πιουοῖΐο, ὥ᾽ο. (1879) 1. 156 ξ.; σεΞοῖ. 
οἷον ἴείϊ, δελγ. 417. -ς, 88 286-288; Κιυεξησδη, 27 6κ. Ρ. 214; Ὠ1]|1π|. (1658 οου- 
Βάεηι]ν) Ρ. δι,φῦ, ; Οἤδυπο, 7εγεριίαδ, Ὁ. 50; Σομνιαενς οΥΓ ΟἿ. Ονγίϊ. 
Ρ. 26η8..; διίδάς, σεξεΐ. ἴ. 65ο ὮΝ ; (ογη}}, Φ η, αὶ θ. 4: ΗοϊΖζίηρενγ, ΣΦ σπὶ 
Ρ. 327 ἴ.; Μοηπίεδοτα, “71δὅ. Ζεοεί. Ὁ. τ7ὴ Β΄. ; ἅς. εἰ Ζοοῦ (ΖΑ ΚΖ. ι88ο, 
Ρ. 509) ἰγεαῖϊβ Ὠϊ. 45 δηίεσίογ ἴο ἰϑαϊδῃ : Δ εβίρῃδὶ (Ρ. 269 1.) δηὰ Οειι 
(Ρ. 197.) θοΙΒ ἄγρυς {πδῖ ἰἴ πιυϑὲ αν ρίνοη (Π6 ἱπιρυ]θδα ἴο Η δ Ζζοκίδἢ 5 
τεΐογπι (2 Καὶ. 18" 3). Κδηῖρ, Ζέη]. Ὁ. 217, ρίαςθϑ ᾿ἴ ““ϑῇογιν δίϊεγ 722." 



ΠΑΤΕ ΟΕ ὈΕΤΕΠΞΠΟΝΟΜΥ Ϊν 

Ὀδδη ἰοβί ἔοσ βοπιὰ {ἰπι6, ποῖ οηθ νῃϊοῦ δά 151 Ὀδαη ψτιῖεη. 

Νοτγ, ἄνθη 1 Πΐ. νεγα οοπιροβϑά υπάσσ [οϑίδῃ, 15 {ποτὰ συβιοίεηΐ 

τεάβοη ίοζ βυρροβίηρ παὶ ΗΠ δἢ δοϊθα 45 ἴῃ6 δρεηΐ οὗ ἴῃς 

γείοσπιεσα ἰη (ἢ6 πδηποῦ βιρρεϑίεα. Τῇ Ῥοοΐκ, ἄνθη {που ρΡἢ 

᾿Ιηϊοπδα ἴο ῥγοπιοία 4 γεΐογτῃ, πιρῆὶ νν6 1] αν Ὀδοη νυγιθη 

ΜΗ: Ποϑίδῇ ννὰβ γεῖ 84 ομἹ]ά, ἀπά ρἱδοεά δὲ οὔσα ἰῃ ἴῃ 6 ΤαπρΙα 

-Ρογῆδρ5 ὈΥ ἴδ 5146 οὗ οἴδμεν ερ] ἀοοσιπηδηίϑ ---ἰῃ ἤορα5 {Πδὶ 

πὸ ἘΠπι6 πρ σοπὶα ἤδη βοπηα ρῥγδοῖοαὶ 56 οουϊά 6 πηδάς 

οὗ ἴ: ΗΠΙκΙδἢ προ ἢᾶνα Κποννῃ ποίδιηρ δρουΐ ἴ[ἴ; ἢ15 ἀ15- 

σονογυ οὔ ἢ νουϊά τπδπ πᾶνὰ Ὀδδη (45 [ ρυγροτγίβ ἴο Ὀ6) ρυγεῖγ 

δοοϊάδηϊδϊ!. 

Το {π|5 σοποϊιδίοη, (μαι Ὠιϊ. 85 νυτίδη ἴῃ ἴπ6 δρὲ οὗ 

οἰἴπγ Μδηδϑβθῇ οὐ [οϑίδῃ, 1 15 ορ]εοϊοά [παὶ (πΠ6 ὈΟΟΚ ῥ]αιηΐγ 

Ρτοάμποεά 5 εἴεοῖ οἡ δοοοιιηΐ οὗ {π6 δυϊπογιῖν τυ] οἢ ἰτ τνᾶ5 

Ὀεϊονοά ἴο Ροβ5655, 'ἴπ οἴπεογ τνογάβ, ου δοσουηῖΐ οὗ 15 οἰαἰ πη ρ,, 

δῃά Ὀδηρ᾽ Ξυρροβοά, ἴο Ὀ6 {πε ψοτῖς οὗ Μοβαβ: 1 Ϊοβίδῃ δδά 

ποῖ Ὀεϊϊανεά {Π6 δηοϊδηΐ ἰατνεὈοοἷκς οὗ ἰσγαοὶ ἰο Ὦανθ Ὀδθη ἀ15- 

οονεγεά, νου ἣς πᾶνε αἰίδοῃμθα δὴν νεῖρῆϊ ἴο 115 ννοτάϑ ὃ 

Αἢ αἰίζεπιρῖ 15 ἰηἀδοα πιδάσ, 1ἴ 15 5αἱ, ἴο ρᾶγζυ [5 οδ)δοίίοη Ὀγ 

{πὸ δ᾽ερι δῖίοη ἴπδὲ [6 διυϊ ποῦν νϊοἢ ἴᾶν Ῥείη 1. ννὰς {δε 

ρονοῖῦ οὗ {Π6 ῥγορδείς οδοβίηρ,, δηά (πὶ τῆς εἴἴεοῖϊ τ ὨΙΟἢ τ 

ρῬτοάδυοσεά ννὰβ ἀπε ἰο [15 [σχον!ηρ ᾿ἰηἴο ἃ πιούα ρύδοίιοδὶ ἔογπ) 

ἴῃς εηάϑ αἰπιϑά δ Ὁγν ΗδζΖεϊκίδῃ δηά 1ϑαϊδῇ; Ὀυΐϊ 1 (15 Ὀ6 16 

6856, ἰξ 15 ταρ 64, σαοίηρ ἴἢδι ἴπ6 ρσγορῃείβ {παπιβοῖνοβ ν σα 

{Π6 δοογϑάϊ θα πληϊϑίογς οὗ ᾿εονδῆ, ΨὮΥ ννὰ5 ἢοΐ {π6 ἀρρϑαδϊΐ 

τηδάδ ἀϊγοοῖν ἴο ἴΠ6 Ὠϊνίηα ἰοδοπίηρ ἀρο ἔπεῖγ ἱρῷ ΜῊ 

5ῃου]α {Π6 ποσὰ ἔδοϊ οὗ [Π|5 τϑδοδιηρ Ὀαϊηρ ργαβοηϊαά ἴη {π6 

ἔογπι οὗ ἃ (οάδ ρῖνε 1 ἃ ἔογτοας ννϊοῆ ἢο ργορπεῖϊο υἱΐογάποθς 

δά δνϑύ ροβϑϑϑϑϑάρ [15 ἔογοα πιυϑδὲ ἢανα Ὀδαη ἀπ ρχὶπο ρα ν 

ἴο ἴπ6 πδια οὗ Μοβϑβ, νι οἢ 1 Ὀοτγα ; δηά 1 ἴΠ6 ργορῇαίβ ννογα 

αὐνᾶῖα ἰῃδῖ 1 ἀἸά ποίΐ τα ]}]Ὺ ροβ5655 15 δι ποῦν, (πε ποῖ οἠΪν 

9 ἼΤμδιὶ ΗΠκίδῃ μδά ἃ Βαηά ἴῃ [ἢς οοπιροβιίίοη οὗ Ὠὲΐ. 18 ποῖ ργοῦδθϊα : 
ἴον Ὠϊ. (45 845 Ὀεδη οἴξῃ γεπιαγκεα) ὅοε8 ἠοῖ Ἐπιρῃδϑῖζα ἐς ἰηίεγεβίβ οὗ 
{πὸ [Θγυβδίεπι ρῥγίεϑίῃοοά (οἷ. Ο770.3 Ρ. 3,362; Ὠ1Ππ|. Ρ. 614), Ὀυξ ἰεηάς 
(1855) ἴο ρίαςς ἴῃς σουπίγυ [(εν]ῖ65, σοπιίηρ ἴο οδὶοϊαϊε δἱ ἴῃ6 οεηΐγαὶ 
ΒΆΠΟΙΌΔΓΥ, ὕρου {πε βαπια ἔοοίϊϊπρ᾽ ἃ5 πμ6 ργίεϑίβ δἰγεδανγ γοϑιἀδηὶ {Πογο. 
[κτνᾶ8 ΗΠΚία ἢ 8 πλοῦ ἱπαξ ας ρεγοεϊνοά δἴ οηςε ἴδε ἱπιρογίδπος οὗ Ὠΐ., δπά 
ςο-ορογϑίεα γεδάν ΜΠ [οϑίδἢ ἴῃ σαγγυίηρ ουὐἱὐ {δε γεξογπιδίίοη ὑροη ἐπ 6 
1:65 ννὩΙΟἢ ἰἰ αὶ ἄοννῃ. 



ἵν! ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

γα 16Υ ΡΌΠΠΥ οὗ δὴ δοῖ αυδϑίϊοηδοϊςα τόσα! γ, Ὀὰΐ [Π6 σουγθα 

[αΐκεη Ὀγ {Π6η1 15 4 σοῃξοβϑίοη οὗ πιογδὶ ἱπιροΐθηοα δηά ἔδίΐασγε : 

{πὸ ν ταϑοσζί ἴο δη δχίθγηδὶ πδπι6 ἴο ΔΟσοπΊρΡ 5} ννμαΐί σεηΐιγε5 

οὗ {πεῖγ οννη ἰθδοῃίηρ δά ἔαι]εα ἴο εβεςοι. Ἐ 

͵1Ὴ εϑιϊπηαϊηρ ἴΠ656 οὈἠδοίίοηβ, 1 πιυσὶ Ὀ6 ταπηθρογεά, 

βυϑίίγ, ταὶ νν δὲ 15 δβϑϑϑηί ιν πον ἴῃ Ὠϊ. 15 ποῖ ἴπ6 »η ] ζοῦ, 

διιῖ [πὸ γρι. ὍὮϊ., βαγϑβ Ὀ:Ππιδηπ ἔγυΐγ, Τ "6 15 δηγίηρ Ὀυΐ ΔΠ 

οτἰρῖπαὶ Ιαυ-οοκ." Τῇ Ια μΐοἢ ἀρτεα νι ἐποβα οὗ {με 

Βοοῖκ οὗ {πὸ Οονεπδηΐ σδῇ Ὀ6 ἀδπηοηδίγαϊεα ἴο Ὀ6 οἷά : ἴπο56 

ψὨοῖ ἀρτοα ἢ Η πᾶνε (ρ. ΧΙ) [6 ργαϑυπιρίίοη οὗ θεϊπρ' Ραξϑὰ 

ὉΡΟη δοηῖθ σοπιπιοη οἷἄογ βουγοα; [Ὧ6 ῥΥΙΘΞΕΪΥ π5ᾶρδ5 Δ] ]υἀδα 

ἴο δῖθ δνι θην ποί ἱππονδίϊοηβ ἴπΠ6 ἰαννβ ρϑου δῦ ἴο Ὁ. 

Ὦδνο, ἢ νοῦν ἔδνν Ἔχοθρίϊοηβ, ἰῃ6 ἀρρϑάγδηοα εἰζπογ οὗ θοίηρσ 

ἰαἴκεη αἀἰγοοίνν, ἢ ἀποϑϑϑηῖδὶ τηοά!ιῆοδί,.οης οὗ ἴογπι, ἔγοῃι 

οἷο ἰανν-ὈοοΚα, 1 οἵ εἶδε οὗ Ὀεοΐϊηρ' δοοδρίθα δρρ]ϊοδίίοηβ οὗ 

ἱοηρ' δϑίδΌ 56 ργίποιρίθβ, ὃ οὐ [π6 ἔογιγυίαϊίοη οὗ δηποίθηξ 

ουϑίοπιβ," δχριθϑϑϑά ἴῃ Πδυίζογοποπιο ρῃγαβθοΐορυ. Απά βοῇ 

ανν5 ἃ5 ἀῦθ γϑδιυ ἡδνν 'ῃ Ὠΐῖ., ἀτα Ὀπῖ [πε Ἰορίοαδὶ ἀπά οοπβὶβίθηϊ 

ἀενοϊορπιοηΐ οὗ Μοβαῖὶς ρῥγίῃοιρίοβ.  Ἐνθῃ {πΠ6 ἰανν ἔογ τῃ6 

σοηϊγα  Ζαϊϊΐοη οὗ ννούβῃϊρ, ἢ 15 ργοῦδθϊὶς (0. χἰϊν), 15. ΟἿΪγν 

ΓΟ Δ νου δῃ ἱπηοναίίζοη : ἰἃ δοοδπίυδιεά, νἱἢ [Ἰπιϊδίοης 

ἀεπιαηάεδά Ὀγ (Π6 ἀδηρετβ οὗ {πΠ6 ἀρῈ, {Π6 δηοίθηϊ ργθ- πη πο δ 

οὗ “76 ῃοναῃ᾽ 5 ἢοιι56 " (Εχ. 2319), ἔοοδὶζίηρ,, δἴ (ἢ βαπια {1π|6, 

τοηἀδποῖθα ψ Ὠιοῦ Πα ἰοηρ Ὀδοη ορογαῖϊνα, δηὰ νῆΐοῖ τῃ6 

Ρτορμοῖς ᾿ποιηβοῖνο5 μδά δάορίεα δηά ἀρργτονβθά. ΑἹ! Ηδῦγεν 

Ιερ:ϑ᾽αἰίοη, Ὀοϊῃ οἷν!]! δηά σογεπιοηΐδὶ, μοννανογ, ννὰβ (65 4 ἔδοι) 

ἀογινοα υἱε᾿πιαίοϊγ ἔγσγοπι Μοβθβ, που ρὴ ἃ οοπιρατγίβδοη οὗ 6 

" Ῥόδη (ηονν ΒΙ5Πορ) Ῥεγοννῆςε, Οορηέερη. Κεο. ἘδεΌ. 1888, ρ. 255 
Τ Ῥτγεῖ, ἴο 3“. Ζεν. Ὁ. νιῖ!. 
Σ Ἐϑρθοῖδιν πιδὴν οὗ ἴῆοβο ἴῃ 2110--2ς5}9 (οὔ, Ρ. 244). 
8 Α58 1η818 το Ἱδ 31: (Ὁ Π1π|. Ρ. 604). 
|| Α5 211: 2218:21 2 ςὅ-10 (Ὠ}1π|.}): οἷ, ΟΑι}, Ρ. 16; 45. Εδυϑβ5, Ζα δέδῖε, 

ὧδ. ἴ. τόο : “1 560]6 ἱπηονδίίϊοη νέγιδ]6, ᾳὰθ6 ἤου8 βδοῃίοηβ, ς᾽ ἐϊαιξ [8 
ἀέξεηβε αρϑοίας ἀὰ οὐ]6 Ποῖβ ἀς [ ἐγ βα θη. [ΙΕ 18 [15 ἕδοϊ ψ ῃϊςἢ ἐχρίδιης 
ἴῃς τεδᾶν δοοορίδηςς οὗ Ὠϊ. ὃν ἴῃς ἱκηρ' δηὰ ἠδίϊοη : ἴἃ 58 ποΐ βριπηρ' 
τροῦ ἰΠ 6 Ρεορῖὶς 485 ἃ οοάς οὗ ἰαννβ πηῃεδγά οὗ Ῥεΐοζγε ; 1 ννὰ5 ἔεϊξ, ἃ5 ϑδοοῦ 
845 ἴἴ ννᾶ8 ἀϊβοονογοά, ἴο 6 (Ἰὴ ἴπῸ πιδῖη) πο γοῖὶν πῃ γοαβγπιδίίοη οὗ ἰανν8 
δηά υϑεᾶρ 65 ΜΠΙΤῆ δα Ὀδεη Ἰοηρ᾽ δηλ) αν ο ἴμ6 πδίίοη, που ρἢ ἴῃ ραγίουϊας 
4565 {πὸ νῪ πὐὶρ ἢ ἢανα ἐδ] ]|Θὴ ἰηΐο πορ]εοί. 

{ Οεἰ]ϊ, Ρ. 17. 



ΒΝΝΕΕτσσΈ σιν. παν παπ ππτπΠὩπππΠπφᾳ“ῆπτΧ'ύ'' - 

ΠΑΤΕῈ ΟΕ ΡΕΤΕΚΞΟΝΟΜΥ ἵν] 

αἰθεγεηΐς Οοάεσς ἴῃ (π6 Ῥαηϊαίδυοϊς σῆονβ ἰπαΐ {Π6 αννβ σδπποῖ 

411 ἴῃ {πεῖὶσς ργοδοηΐ ἔογπὶ ὈῈ Μοβαΐίο: [6 Μοβξαίΐο πποΐίδιιβ τνὰ5 

ἐχρϑπάρά δηά ἀεδνεϊοραά 1η νᾶτίοιι5 ἀϊγοοίοηβ, 845 παίϊοπδὶ {6 

ὈδοΟΔΠπι6 ποῖα σοπιρίαχ, δηα γα] ρίοιβ 1685 πιαῖιιγεά. Νενοτ- 

1Π6 1655, 411 ΗδΌτγον ἴαννβ ἀγὸ ἰογπιυϊαίθα πηάος Μοςθϑ᾽ ΠΔΠη16,--- 

8 ἴδλοϊῖ ψ ΠΙΟἢ σμον5 ἐπδΐ ποτὰ ν 85 ἃ οορΖίριμοις ἤοσαϊο γα ἼΖ0», 

ΘΙ γδοίηρ ἃ πιογαὶ, ἃ σδγεπιοηϊαΐ, δηά 4 οἷν! εἰδθπιθηῖ : (ἢ 

ποῖν ἰαννβ, οἵ δχίδηϑβίουῃβ οὗ οἷά ἴαννϑ, ννῃοἢ 45 (ἰπ|6 νοηΐ οὐ 

τνοσο 56θὴ ἴο ὃδ6 ἀδϑιγαῦῖα, ννογα δοοοπιπιοάδίσδα ἴο [ἢϊ5 ἰγδάϊτοη, 

Δηά ἱηποογροτγαίθα ἱηΐο 1ἴ, θεΐϊηρ αἴογναγαάβ δηξογοθα Ὀγ {δ6 

ῬΤΙΘΞΕΪΥ οἵ οἷν] δι Ππογιγ 85 {π6 οαδθ6 πῆρ Ὀ6.Ὁ ΤΠοβα νῆο 

οοηοράς (π6 οχίβίεδηοα οὗ ϑυοῦ ἃ ῥρῥγδοίίςσα, οὐ ἴδε ραγί οὗ 

Ηδφῦτειν ἱερϑαίογα, ν᾿" ππα 1 ταπιονα αἰ βηοι {165 νῃ]οἢ [Π6 

ογι(ιοδὶ νῖεν οὗ Ὠϊ. πᾶν οἴμπογννῖθα ργεδοηῖ. [Γ τ νὰ τῃ6 

Πδρι {πιι5 ἴἰο τἀεπτν ἴπ6 σίγοδπι νυν ([Π6 σουγοθ, δηά ἴο οοη- 

ποοῖ οἷά ἴαννβ, εχίδη δά οὔ πιοάιῆσδά, οὐ ὄἄὄνθὴ πον ἰανν5, ἢ 

1Π6 πδηιῈ οὗ {πε ογιρίηδὶ ἰαινυρίνεγ, ἴμδη {π6 δἰἰγυζίοη οὗ {πῈ 

Ιαννβ ἴῃ Ὀϊ. ἰο Μοβϑϑ σϑδαβεβ ἴο 6 ἃ ργοσθεάϊηρ' οιΐ οὗ ΠΑΥΠΊΟΩΥ 

τ τΠ6 Ιῴδας δηα ργδοίίος οὗ τῆς Ηβδῦγον πδίΐοη. [Ιξ ἰβ. ἢο 

γαυάυϊδηΐ ᾿ηνοοσδίίοη οὗ ἴπ6 ᾿ἱεριϑἰαίοτ᾽ 5 Ὡδπὶθ: ἷ{ 5. β' ΠΊΙΡΙῪ 

δηοίπεογ δρρίοδίϊοη οὗ δὴ δϑίδὈ ]5ῃ δα οιδίοπ,. 

Νοτ, ἴὴ υάρτηρ οὗ [6 “ογγη οὗ Ὠϊ., 5βῃουϊά 1 Ὅ6 ἔογροίίζδθη 

{πὶ δποϊδηϊ τυγιΐοτβ ρεγα τ θα Γπαπγβοῖνοϑ πλοῦ ἔγθθάοπι ἴῃ 

ΔϑογΙίηρ᾽ ἴο Πιδίογίοδὶ ομδγαοίθγβ βρεθομαβ νοῦ πον οου]ά 

ποῖ πᾶν δοίιδιν ἀο!νογεά ἴῃ (6 βσῆδαρε ἴθ ψ Ὠϊοῖ ΠΟῪ γα 

ὯΟῸ ἀϑϑιρηδά ἴο ἵἴπεηη. ΤὍμα 5ιπηαγιγ, 1 ΠΊΔΠΥ Ο4565, οἵὗ 

1Π6 σρδθοῦδβ ἴο ἴπ6 παγγδίϊνα ἴῃ ἰῃ6 ΟἹ. 15. δὴ ἱπαϊοδίίοη (παῖ 

" ζοπιρ. γΐε, ὕσπορ οὔ έλε ΟΤ. Ρ. 31: “Ὅῇε ἔδοῖ, πον 50 οἰδαγὶν Ἔοϑίδθ- 
[ι9ῃ6Ἃἃ1, τπδὶ ἴῃς ἴαννβ οὗ ἰβγδεῖ, 88 οὗ οἵδπεγ παίΐοῃβ, οπὶν γοαοῃοά τῃεὶγ ἤἥηδὶ 

[τεγαγν ἔογηι Ὁν ἀενοϊορπιοηΐ (πγουρ ἢ ργαάυδὶ βίδροϑ, πιυϑὲ βῆονν σοηοΐυ5- 
ἱνεῖγ [η4ἰ Μοβα8 νὰ8 ποῖ ἴῃς υγίϊεγ οὗ ἔμδπι ῃ (Π6 ἔογηι ἰὴ τίς {πον ἢᾶνα 
σος ἄοννῃ ἴο υ8, ἀηὰ ἴῃ δὶς ἢ ἴμεν νέα οογίδιηϊυ κΚηοννη αἷἶενγ [ἢς εχίϊα. 
Βυὲ 7υ5ῖ 845, ἰῃ Ὠ Δ. 419.39. Μοβθβ πιηβεῖῦ 15 βαϊά ἰο ανα Ἴοτηπι δά ἴο 
τις (ἢς ἰανν, Μ ΠΙΓΠὮ ἔογπιεά [δα ητοΐευβ οὗ ἴῃς Ὠευίεγοποπιῖς ἱερ ἰϑἰδιίοῃ, 
80 Μὲ υηδεγϑίδηά ἴῃς Ἰερ βϑἰαιίου νΏΙΟἢ τνᾶϑ5 ἱπι διε Ὁν Μοβεβ ἴο δανε 
Ὀεςσοπια οχραηάδεά ἰηἴΐο ἴπε ςοπιρίεχ ϑγυϑίεπι οὗ ἰαννβ ἱποϊυἀ δα ἴῃ {πε Ῥεηΐδ- 
ἴσους (οἶς 4150 Ρ. 228), Τῆς ἴανν8 οὗ 1Ἑ, Ὠι., Η, δηά Ρ, αγεὲ Ἵοοὐϊῆοδ- 
(ἰοηβ5 οὗ ἴῃς Ἰερἰϑἰδέϊνε πιαίεγιαὶ μὰ ἐχραπάεα ἔγοπι ἃ Μοβαὶς ηυοΐευϑ, 
τὐδίοῦ αἰθβῖεν ἔγοπι οης ἀποῖπενγ ραγϊν ἴῃ (Π6 ἀρ δὲ ψ ῃϊοῖ {ΠΥ ννεγα πιδάς, 
ρΑΎΥ ἱπ ἴΠ6 ηέγῥοσος ἴοτ ΨὨΪϊοἢ πον νεγα ἀδπίρτεά, 



]ν1} ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

[ῃ6 ΒΡ] οΑ] τυτίϊογα ἐο]οννεά (Π6 βαπα ργδοίίοα: ἴῃ Ὀοοκβ οὗ 

Ϊ]οβῆυα, Κίηρβ, δπά (ῃγοηΐοΐθθ, ἔου ᾿Ἰηϑδίδησθ, δῇογαά ραγίϊοιι- 

ἸΑαΥῖν οἶδα δχαπιρθβ οὗ βρϑδοῆεβ δἰἴποσγ δη ΓΟ Υ σοπιροβοά, οἵ 

Θδηΐαγρεά, ὉΥ ἴπ6 τεϑρδοῖνα σομΊρ 6 Γ5,---ἰη (ἢ6 ΟὨτοπιοῖαϑ, 

αν, ϑοϊοπιοη, δηά νδγίοιιβ δαύΐγ ργορῃείς ὄνθῆ ὄδχρίθϑβ 

ἰῴά645 δηδ 56 ἰάϊοπιὶβ νοῦ ἀγα αἰ σΕΠο νον ἀαζο, πὰ ἅγα 

το ϑεϊν ρϑουΐ ας ἴο ἴπ 6 σοπιρηογ οὗ ἴπΠ6 ΟΠ τοηΐοῖ65 ἢ! 561}. [πῃ 

οᾶ565 Ψῃογα {Π6 παγγαίοῦβ ἃγε πϑαγίν οοηϊαπηιρογαγυ ϑἱ 1 {πε 

δνθηΐβ ῃϊοῦ {μον ἀδϑοῦθα ΠΟΥ τῇᾶὺ πᾶνα Ππδά ΙηΐογπΊ Δί οη 85 

ἴο ναὶ ννὰ5 δοίιδίν 5414, νν Ιοἢ ΠΟΥ ΤΑΥ͂ ΘΓ ἶν Ὦανα το-οδϑῖ 

1η ποῖγ ον ψογάς; Ὀυΐ νογὺ οἴδη {Π1]5 τνγᾶβ οδγίδι ηἷν ποῖ {πὸ 

ο8456, ἀηά {Π6 ΞΡΘΘΟἤ 65 ΒΙΠΊΡΙΥ ρῖνεα ἱπηαρίπαίϊνα Ἔχργεϑϑίοη ἴο 

[πΠουρη(5 οὐ ἔδεε ρος ἀρργορτιδία ἴο δα οπαγδοΐεσ δηά οοοδϑίοῃ 

ἴο ΨὨϊοὮ παν ἀγα γείοσγεα. δυΐϊθγοποπῖυ, ὑρο [π6 οΥγς4] 

νον ΟΥ̓ 1ἴ5 δυϊπογδῃ!ρ, 15 ΠΊΘΕΓΕΙΥ δῇ Ἐχαπιρίε, ὑροὴ δῃ 

δχίοπαδα ςοδΐθ, οὗ {Π6 βδπὶα ρῬγϑοίϊςθ, Ὠϊοδ Ππᾶ5 πιδὴν δηὰ 

δαπιϊγαθῖα ργθοδάδηςβ ἴθ τῆς ]Ιογαῖαγα οὗ ἴπ6 ψοσά. ὍΤπα 

ἱπιαρὶπαῖϊνα τανιν: ποδίίοη οὗ ἴπε ραβῖ, ΌΥ ἤγηδδηϑ οὗ ἀϊβοουζβεβ, 

οοηνογϑδίοηβ, δπά ὄνθη οὗ δοίίοῃβ, δἰἰγιρυϊθα ἀγδηηδίιοα ν ἴο 

οπαγδοΐθγβ ηοῸ ἢάᾶνα ἤριτγεα ὑροη {π6 βίαρε οὗ Ὠιβίογυ, 885 

Ὀδθη δρυμάδηςν οχορΠΠε 4 ἴῃ Πἰαγαΐαγα : [6 οαἀποδίοηδὶ 

ἰπῆἤυδησο, δηα πιούδὶ ναῖιιθ, οὗ βυοῦ ογοαίίοηβ οὗ πυπΊδη δγῖ 

Ὦανα Ὀδοη τηϊνογϑαὶ νυ δἰοννοά : (Π6 αϊδίοριος οὗ Ρίδίο, (δε 

ἐρῖὶς οὗ Πδηΐδ, {πὸ ἐγαρεαϊαβ οὗ ϑῃδίκεβρεασγα, {πῈ Ῥαγαάίεο Ζοϑί, 

δΔηά ὄνϑθη {π6 ροδηὶ οὗ [οῦ, ἴο πᾶπια θυϊ ἃ ἔδενν οἵ ἴα ρτεδῖ 

ἱπιαρτηδῖινα ογεδίιοηβ οὗ ρϑηΐυβ, αν πονοῦ Ὀδοι) οοπαεηηηοά 

85 ἱπιπιοζδὶ ἔγαυάς, θθοδυβα {6 οπαγδοίογβ ἰηϊγοάμποσδα ἴῃ τ 6) 

ἀϊά ποῖ αἷνναγ5---οὐ ὄἜνογ---ϑα ἴῃς δοίυ δὶ νογάβς δἰγρυϊθά ἴο 

6. Βυΐῖ πὲ δυίποσ, ἴῃ δδοῦ οδβθ, ανίηρ' ἃ πηοϑϑαρα ἴο 

ἀοίῖνοσ, οὐ 4 ἰθβϑϑθοη ἴο ἰδδοῖ, ρίδοδα 1 τῇ {πε του οἵ [6 

Ρογβοη ἴο Ψῇοβα οπαγδοίογ ἰ τ 85 δρριοργιδίθ, οὐ ᾿νῇοβθ ρϑῖ- 

ΒΟΏΔΙΠΥ ψου]ά ρῖνε 1ἰ ἔογοα, δηά 50 ργεββθηίθαά 1 ἴο (ἢ ννοτ]ά. 

Μοωίαξὲς τηπξαπαὲς, ἰῃ6 ρῥγοοδάμγε οὗ {πε ευϊεγοποι δὶ ννᾶ5 

βἰ πΊ11ατ. Νὸ εἰαρογαῖβ ΠΠς} γάγυ ποθ! η γΥ ν85 ἡθο δά Ὀγ Ὠϊπ: ἃ 

β'ηρίο ομαγδοῖογ νοι] σα Πσθ. Ηδ ρΐασθβ Μοβαβ οὐ [68 βἴδρε, 

δΔηα ΘχΧἢ 115 πὶ ρ᾽εαάϊηρ' 15 σά56 ἢ (Π6 ἀδραηογαίς 1ϑγδοὶ 

ΟΥ̓ Τ]οβίδῃ 5 ἄαγ. [π᾿ ἀοίηρ᾽ {Π15, Π6 δ551:1Π|65 Π0 ὑπ} 511ῆ{ 6 

κ΄ 866, ἔογ {Πυϑιγαιίοηβ, (πε υῤορίΐον, ΑΡΟ, 1895, Ρ. 24: 



ῬΑΤΕῈ ΟΕ ΡΕΤΕΚΟΝΟΜΥ ΙΧ 

οτγίγ, δηὰ τηδῖοϑ πὸ υηΐδιγ 56 οὗ Μοβαϑ᾽ παπὶὸ: πε ἀοοδς ἼΡΗ 

ἰηνεϑὲ πὶ 1 4 δοιοιι5 ομαγδοΐογ; ἢ ἄοεβ ηοί οἷδὶπι ΠΙ5᾽ 

δυς ποτῖν ἕοσ επαβ ννῃ]οἢ πα νουἹα πᾶνε ἀἰδανοννεά; ἢ πιογεῖγ 

ἀενεΐορα, ἢ ρτοαΐ πιογαὶ ΘΠΟΓΡῪ δηά τμοίογίοδὶ ροννογ, δηά 

ἦπ ἃ ἴογηι δά αρϊδά ἴο ἴπε ἀρὰ ἴπ ψ ἤϊοἢ ἢς ᾿ἰνοα Πἰπσε ἢ, ργιη- 

" οἷρίεβ ννβίοῃ (45 νν 1] ἀρρθᾶγ ἱπηπιεάϊαις]γ) Μοβεβ μβδά Ὀεγοπά. 

411 αυδϑίίοη δἀνοσαϊοα, δηὰ δγριπιθηῖβ ΏΟΒ ἣς νου] ἢδνε 

Ὁοτα ΠΥ δοοερίθα 85 ἢ15 οννη. 

Θαοοηαϊΐγν, 45 γαρ αγάς {π6 πιοῖϊνεβ εἰοῃ ἱπάμοεά Ἰαυϊὴ 

ΘΟΆΓΙΥ οὐἱ 15 τεϊογπιδίίοη : 1 ]᾽οϑίδῃ νοιυϊά ποῖ ἢᾶνα ᾿πϑτυϊοὰ 

15 σαίογπιϑ, 1655 δ6 παδά Ῥεϊϊενεά ι. ἴἰο Ὅ6ὲ νυιίθη ὉΥ 

Μοβδεβ, 85 δε δά ἴο δοῖ 85 δε ἀϊά δοΐ, υπάδγ ἴδε ργεΐθηῃησθβϑ ἢ 

Ηεοτγα 1ἴ πιυδῖ Ὀ6 ορϑβογνοά ῃδὲ {Π6 ροϊηΐ οὗἩἉ οδρίζα] ἱπιρογίδηπος 

ἴῃ Ὠΐ. ἰ5 2ὴδ6 αἰδέξμαο οΥ ἐλε παΐίορ ἐο 7ελουαΐ : ἰογαῖῖγ ἴο Ηΐπὶ 

ἷ5 ἴπΠ6 ὈΔ4515 οὗ ἴῃς Ῥγοπηβα65, αἰ ϑ]ογαῖϊΐν ἰο Ηἰπὶ Ὀγίηρϑ ἱπ (5 

ἰγδίη πὸ ἰογγι Ὁ ]6 σοηθοαυδησαβ ἢ νδίοῇ 7 οϑίδῃ, ἤδη ἢς Ὠοαγά 

(Π6π|, ἀξδαπιοά ἢ 5 ρθορΐε ἴο 6 αἰγεδάγ ᾿Ἰηνοϊνεά, Νον, 1: τ1Π 6 γα 

ἷἰ5 οὔς [Πϊηρ ΨΏΙΟΝ (ονθη ὑροὴ ἴπῸ πιοδὲ ϑίγι ον ογιτοδὶ 

ΡΓΘΩΠ11565) 15 οετιαἰη[αδουξ Μοϑβε65, 1 15 [Πδἴ δα ἰα!ά {πῸ στβδαίδβί 

βίγαβϑ ὕὑροη Γεθονδἢ᾽ 5 Ὀεϊηρ᾽ σγδρὶ᾽ 5 οηἷγ σοά, ννῇο ἰοϊογαῖεά 

ὯῸ οἴδεγ ροά Ὀδβιάς Ηϊπὶ, δηά ψῇο οἷαϊπηοά ἴο Ὀὲ [ἢ 5ο]6 

οδ]εθοῖ οὗ ἴπ6 15γδθ θ᾽ 5. Δ] Θρίδπο. Ἐ Βαϊ 656 Αγὰ Ἰυδὲῖ [Π6. 

 ιηδαπιοηΐαϊὶ ργϊηοὶρίεβ οὗ ευϊζεγοηοπγ. ΤΟΥ δΓα Ἔχραπάε 

δηά δρῇαδϑιζοά ἴῃ 1 ἢ ρτοαῖ οἱοαιθποθ δπά ροόονοῦ: δαΐ ἴῃ 

βιρβίδηοα πον ἂα Μοβαῖίο; 411] πὶ Ὀεϊΐοηρβ ἴο [ἢ ροβῖ- 

Μοβαῖο δυΐπογ, ἰβ {π6 τῇοίογίοδὶ ἔογπι ἱπ ψ οἢ ἘΠῸΥ ἃγα 

ρτεβεηίθα, [Ϊ}Κὴὺ γί εἰάϊηρ ἰπογείοσε ἴο ἴπῸ εδοῖ νοῦ (ἢ6 

ἀεδηπηοίαίίοηβ οὗ Ὠςζ. ρσοάποδαά ὕροη ἢίπι, οί ν85 οὶ Ὀεδϊηρ' 

νου ἴο {Π6 σδυδα οὗ ἰγὰἢ ὉΥγ ἔαϊδα ργεΐθηοθϑ : δα ννᾶ5 οὔδυϊηρ' 

ρΡυϊποῖρῖε5 δηαὰ πιοίϊνεβ ψὨιοῆ, ἴῃ (Π6 5 γιοίθϑε βθῆβα οὗ [6 

ψογάβ, νοῦ πόδα οἵ Μοβοβ. 7. βιδῆ᾽ 5 γείογγηδίοη ννὰβ δϑϑθη- 

{ἰ4}}Υγ. ἃ γοίρίος ομα : ἰΐ5 αἷπὶ ννὰβ ἴο ρυγν [6 Ὁνουβἢρ οὗ 
]επονδῇ ἔγοπι πϑαίμεη οἰαπιεηΐβ, νοἢ, ἴῃ ῥγίποιρίθ, Μοβας 

δά δἰίορεῖμεγ σοπάεπιηεά, ἱπουρἢ ἢ Πδά ποῖ (ρτγοῦ 8 ]γ) τερσγο- 

Ὀαίεά ἴῃ ννογάς {πΠ6 ργϑοῖβα ἔογπιβ νῃοἢ [ΠΥ δϑϑυπιαά ἴῃ [86 ἀρα 

οὗ Τοβίδῃῆ. Τα ἷαν οὗ (Π6 5ἰηρῖε βϑαηοίυδγυ 15 ποΐ δὴ εῃπά ἴῃ 

ἰϊ561}, 1 5 Ὀυΐ ἃ »η6α75, ργοροιηάαεά (123) ἴοτ 1π6 ρυγροβα οὗ 

5 Οογηῖ!, 2.» 7εγαοζίδοελε ῬγοῤὙηεοηέξηιτις (1804), Ὁ. 25 ὦ. 

; 

Ι 
᾿ 

ἤπτ᾿ 



ΙΧ ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

ΒΘΟυγιηρ ἰῆ6 54π|6 οηά. Τῇε ἀδηιποϊαίίοηβ ἰη Ὠΐ. δῖα πὸ 

αἰίδοπαά ἴο {π6 περίθοΐ εἰἴπαγ οὗ {Π15 οἵ οὗ δὴν οἵποῦ δαγέζοξεζα ᾿ 

οηδοϊπιοηΐ: {ΠῚ )}ἷΣᾶαγα δἰἰδοῃεά ἴο {Π6 περΐθοϊ οὔ [πε Ὠαυςοσγοποιηὶ : 

Ϊανν ῬΈΠΘΓΑΙΪ, πα Ἐϑρθοιδῖΐν ἴο ἴπ6 πορίθοϊ οὗ ἰἴ5 ργίπιασ 

ῬΓποΙρΙθ, ἰογαϊ ἴἰο επονδῆ (435:28 618-16 819. 5}. γ16{.28 χ 818: 

4011), ΤΒς ιπάἀαπγχεηΐαὶ! ἰδδομίηρ οὗ Ὠϊ., δβρεοῖδῖγ 88. 
ΜΠΙοἢ οχοείθα ἔπ στεαῖοσι ἱπθυθηοα ονοῦ οςίδῃ, ἴδ ἀπ 

Ῥοβ5655 Μοβαῖο διϊπογιυ; ποῦ τγὰβ {π6 ἰεριϑίδίογ᾽' 5 πϑῆγι 

Ἰηνοϊκοά ἰῃ συρροτί οὗ ργίποίρ! 65 νη ϊοἢ μα μά ποῖ βαποιϊοη δα 

“δΔΣη4 ψοι]ά ηοἱ δνα ἀρργονβά. 

ὑπάουδιίεοαϊν ρῥγορμοίίος βαποϊΐοη υὑπάογίαν Ὀειτογοποεην. 

Τα ργοόορδαῖς ἰδδοπίηρ οὗ 6 ργεδοδάϊηρ σδηϊιγίοβ τνᾶ5 ἴδε 

ἀοπιϊπδηΐ ἱηἤμπδησα υηάδγ ν οἢ ἰἰ ννὰ5 νυτίδη : 115 ονῃ Ρῥζτο: 

Ῥδοίίο δυϊπουιν 1ἢ θθαῦβ ἀροη [15 ἔδοα; δηά, δ5 [ἢ πὶ πιρῆὶ 

ποῖ δα 5υβηοϊοηΐ, 115 οἶδ! πὶ5 ἀγα δρργονβά ὈΥ {π6 ργορῃεῖθϑϑ 

Ηυϊάαῃ. [, τ[Π6η, 1 Ὀ6 δϑκεά νῇν, 1 ἴῃς ργορῃείβ ᾿νόγὰ ἔδ5 

1ηΠπδπῖδῖ, {ΠΕΥ πνεγα ποῖ οοηΐθηΐ ἴο δρρϑδὶ αϊγεοῖν ἴο ἐπε 

Ὠινίηα ψνογὰ ὑροὴ {πεῖν [ἴρ5, Ἰηϑίθδά οὐ μανίηρ γϑοοιισεα ἴο 

Μοβεδϑβ᾽ πδπι6, ἴῃ 6 δηβινοῦ πιιϑδί 6 ἰῃδξ [ἃ 5 Ῥεσδυβε {παν 
ννογα ἀδδίσουβ οὗ οεοίϊπρ 4 ϑογϑίδιηδίϊο γεΐογπι ἰη ἴῃς οὔδοσν- 

ΔῃσΘ δηά δάπιιηϊβδίγαιϊοη οὗ {Π6 ζασ. Ὑπα ρῥγορποῖβ, 845 δυςῇ, 

ΘΓ ργαδοθογβ, ποῖ ργδοίοαὶ γοξογηιθγϑ παν βίγονα ὉΥ ἱμεὶσ 

ψνοτάβ ἴο ννῖη [ἢ6 ρϑορῖα ἴο [6 Ὀγοδά ργίποῖρ ας οὗ πιογδαὶ νυ δηὰ 

οἷν] ἰυδίίοα; Ῥ0υϊ ἤδη ἰ Ὀεδοδπιθ ὩΘΟθσϑαΎ ἴο Ὀγιηρ πε σ6 

Ῥτίηοιρίεβ ἰηῖο γαϊδίιοη υἱτ (Πς βίδϊαϊος οὗ {πὸ οἷν!] δηά Ἴσεγε- 

πιοηΐδὶ ἰανν, δηὰ ἴο δῇον ον (πον βῃουϊά ΞΌΡΡΙΥ πιοίϊνες ἔου 

{ποῖγ οῦθοζνδησθ, ἤδη ἴΠ6 ἰεραὶ ἰογηὶ ννὰβ ἴπΠ6 παίισγαϊ οπα ἴο 

Ὀ6 δάορίεά, δηά ἴδ ργορἤμείῖο ἰοδοδίηρ νὰ οδϑῖ ᾿Ἰηἴο ἔπεα ἔογπι 

οἵ ἃ Ιερ᾿ϑἰαῖνα ἀϊδοουγϑα οὗ Μοβϑθβ. Αἰγεδάγυ ἴῃ πὸ Ἰερ βίου 

οὗ ΤΕ, πιογαὶ δηά γεϊρίοιιϑ πιοΐῖῖνες. ᾶἃῖα βιρρεϑίθα ἕο {δε 

οὔϑούνδηοα οὗ ἴΠ6 ἶαννβ, (πουρῇ ηοῖ, οὗ σουγδα, 50 σορίοι5ῖν 85 

ἴη κι. Βυΐῖ {π6 οοπϑοίἀογδίίοηβ δάνδησεαά δῦονα βῇον (παῖ 

Μοβαϑ᾽ πδπὶὸ ψγαὰ5 ῃοΐ σγεβογίθα ἴο ἴῇ ΔηΥ ᾿ΠΊΡΓΟΡΟΥ οὐ υπέίδιγ 

ΜΑΥ: 1 )β8 ἱπνοκααά ἴῃ δοοογάδηοε ἢ ἃ οιϑῖοπι βαηποιίϊοπεὰ 

ΌΥ ργεοδάδηϊ, δηὰ ἴῃ ἀδἔδησα οὗ ργϊποῖρίθβ νν]οἢ νοσα ηῸ τοσθηΐ 

ἱπηονδίίου, θα Πδά Ῥαδη ργοπιραΐϊεα Ὁν Μοβαβ Ὠϊπι56]16. 

1 1] πον θ6 ἀρραγεπὶ μονν {{π| ἔουηἀδίίοη ἴβογα 15 ἔογ 
πε οδ]εοιϊίοη, νῃϊο 5 ποῖ υηΐγοαυθηςν πεοαγά, {πὲ 1Γ τΠῈ 

---- 



ΌΑΤΕ ΟΕ ΠΕ ΤΕΚΟΝΟΜΥ ΧΙ 

στοαὶ] νίονν οὗ Ὠϊ. 6 σοτγγθοῖ, {Π6 Ῥοοΐκς 15 ἃ “"ΤὈγρεγυ," {Π6 

Θοΐδπογ οὗ ψ Ὠοἢ βουρηΐ ἴο 5μοῖίον Πιπιβ ἢ ὑπάθσ 4 σγααΐ ΠΔΠΊΕ, 

πα ἴο δϑοισα ὉΥ ἃ βοίϊΐοῃ σγϑοορηϊίοη οὐ δι ΠΟΥ ἴοσ ἃ 

Ὠυῦον οὗ ἰανν5 “"ἱηνοηϊοα Ὁ ΌΥ ΠΙπιδεῖ. Τἢδ ἰάδα ἰπαὶ {Π6 

αν αὔα {π6 δυΐϊπουβ “"Ἰηνθης ἢ 5 ἢ 15 δηϊ γαῖ οοὖἱὐ οὗ [ῃς6 

αυδδίίοη : ποῖ ΟὨΪΥ ψνοιυ]ά {ῃς ἰδοῖ, 1 ἔγιια, μάνα Ὀδθη ᾿πηπι66]1- 

αἴεϊγν ἀϊβοονεγοά, δηὰ ᾶνεα ὑγονϑά ἔδίδὶ ἴο {πεῖὶγ δοοδαρίδησα ὈὉῪ 

[6 παίΐίοη ; Ὀυϊ (ρ. [ν1) 1 ἰ5 ἱησοηδιβίαπί ψ ἢ 6 ἀν!άθηοθ 

ΒΌΡΡΙΕα ὃγ ὲι:. 1561, (Οεογίδϊηϊγ, ἰῇ ραγίσιϊαγ οαθθ5, {ΠῸ 

ΘΌϊΠΟΥ πᾶν ἢάνα [δίκη προη 1 Π1561} ἴο ρῖνα ἃ πδνν ΔρΡΡ] σαί θη 

ἴο 8Δῃ οἷά 6ϑιδὈ 5 δα ῥγϊποίρία : θυ ἀροη [Ππ6 τνῇοΐα ἴΠ6 ἰανν5 

οὗ Ὠϊ. δύο υπαυθϑι Δ ΌΪΥ ἀογινοα ἔγοηι 2γ6-οχίσίοηι δα Ρ. 

Ενεοη ννῆαῖ δᾶ5 Ὀδοη ἀδοηχεά {Π6 υἱορίδη οδαγδςοίογ οὗ βοπηα οὗ 

1Π6 ἴᾶννϑ οδηποῖ Ὀ6 τεραγάβεα δ5 ιῆηοιθηΐ ονϊάδηοα ἴπδΐ ΤΠδΥ 

ατα ἴπΠ6 δυϊμοῦβ οὐ ογααΐίΐοῃ : ἴἢ ο. 20, ἔογ ἱπϑίδηοσθ, {ποι ΡἪ 

{πὸ ἔογπὶ 15 Ὠειϊοσοηοηο, [6 σμδεζαριοθ 15 σογίδ!ὩῪ Θδγοῦ: 

ἴῃς ἴᾶανν οἵ τ] ΥῪ βογνίοα ᾿πρ01165 ἃ ϑιπηρίον βίδία οὗ βοοίείγ 

τη ἴπΠ6 ἀρὲ οὗ [πε ἰδΐογ ἱίηρς; [6 δυίΐδπογ οὗ 1. 85 πιεγεῖγ 

σδϑὶ ἰηΐο ἢ15 οὐ ῬηγαΘοοΟΪ ΟΡῪ δοηθ οἷά ὑϑᾶρὲῈ5 ψνῃ ἢ δά 
Ῥεγδδρ5 Ὀδδη δ᾽οννεά ἴο ἔδ]1 ᾿Ἰηἴο πϑρίθοϊ, δηὰ υνῃιοῦ, Ῥεϊηρ ἴῃ 

Παγπιοὴν ψΙΠ Π15 ΡὨΙΪΔηΓητορίο πδίυγε, μἢῈ ἀεϑιγαά ἴο 566 

τονῖναα. Τα πον οἰθιεηῖ ἴῃ Ὀΐ. 15 15 ποῖ {Π6 ἴαννβ, Ὀυϊ 
{πεῖ γε ΠΣ τοίηρ. ΤῊΣ αὐΐπον αἀἰά ποὶ βθεῖς, ὉῪ 1πῸὸ 
ΕΡΑΌΟΤΠΤΕΠΤ ὙΞΕ ΟΥ̓ ΣΦ Ῥτεαὶ Πδη6, ΟΠ γ ἴο ραΐη σγορυίϊδίίοη ἴον 

διπΊ5 6], οὐ ἴο οὐὈΐδιπ γεσορσπιοη ἴοσ δηδοίπηθηϊβ οὗ 15 οννη 

ογοδίίοη : ἢ15 δἷπὶ ννᾶὰ5 ἴο ννίη οροάϊδθηοα ἴο ἰαννϑ, οὐ γυῖἢ 5, 

ὙΠΟ νεῖ δἰγοδαν κηόνη, Ὀυϊ αγα ἴῃ ἀδηρογ οὗ Ὀεϊηρ ἔογ- 

σοϊίθβη. Ηἰἱβ5 ονὴ ροβι[οη, δ5 ἰονναγάς {με (οάεδ, 15 ἴπις 

5 ϑθηί δ] βιογάϊηδίθ: ἢ6 15 ποῖ δη οτιρίπαίοσ, Ὀιΐ Ἔχροιιηᾶβ 

ἀποῖν οἷά ῥγϊῃοῖρεβ. θυςογοΠΟΠῚΥ τᾶν Ὀ6 ἀαβογ θεά 45 ἴδε 

2γοῤλοίίϊο γεζογηεμίαξίζονι, απ αὐαῤίέαξἼονι 10 πότ ποεας, οὕ αν 

οἷον ἱερτοαζίορ. 11 15 Ῥγοῦδοία [πὲ ποσὰ ννὰβ ἃ ἰγδαϊίοη, 1 

ποΐ ἃ ντγδη γοοοζά, οἵ ἃ η4] Ἰορ βαῖνε δά άγαϑς ἐδ] νεγεὰ Ὁγ 

Μοβαβ ἴὴ ἴπε ϑδίερρεβ οἵ Μοδὺ: {6 ρίδηῃ ἰο] ον Ὀν {πα 

δυΐπογ ννουἹὰ γαϑί ὑροὴ ἃ ποῖα οὗνϊοιβ πγρίϊνε, 1 ἢς {Π05 

τνογκεά προη ἃ ἰγασιτοηδὶ Ὀ4515.Ὁ Βαυΐ ὈῈ {παῖ δ5 1ἴ την, {6 

ὈὰΚ οὗ ἴΠ6 ἴαννα οοηϊαϊηθρα ἴη Ὠῖ. 15 ὑπάἀουδίθοαϊγΥ ἔαγ πιοῦα 

4 80 1) 6] 1Ζϑς], ΖΚΥΨΙ. 1880, Ρ. δος ; ̓νεπίρδαϊί, ΡΡ. 278-281 ; Οὐ}, Ρ. 17. 



ἴχιΐ ΙΝΤΕΟΘΌΟσΤΙΟΝ 

δποϊθηΐ ἤδη (ἢς {{π|6 οὗ {πὸ δυΐϊποσ ΠΙπηϑοῖ; δηά ἴῃ ἀδαϊτηρ 

ἢ {Π6π|ι 845 ἢα δ85 ἄομα, ἴῃ σοπιριηϊηρ {Π6πὶ ἰηΐο ἃ πιδηιδὶ 

δαδρίες ἔος ροριυΐϊαγ 56, ἀαπὰ Ὀγηρίηρ ἴπδτ ἰηΐο οἷοβσε γεϊδζίοη 

ἢ πιοῦα] δηά γα] ρίουβ ὈγΙΏΟΙΡΪΘ, Ὧ6 σδηποῖ, ἴῃ ἴῃς ΠΙΡΏϊ οὗ 

{π6 οοηδιἀδγδίίοης πὶ αν Ὀδοη δάάιιοεά, 6 Πεϊὰ σιν οὗ 

ἀἰϊβῃοηδβίυ οὐ Π|ογαγυ γα. ΤὭσδγα 15 ποϊῃίηρ ἴῃ Ὠϊ. πυρὶ γὴν 

ΔῺ ἰηϊεογαοϑίαα οὐ ἀϊϑῃοηδϑοὶ πιοῖϊνα οὐ ἴπε ραγί οὗ ἴῃε (ροϑξῖ- 

Μοϑβ810) διιΐϊμποῦ: δπᾶ {Π15 Ὀείηρ᾽ 50, ἰΐϊ5 πιογὰΐ δηὰ βριγιζιδὶ 

ϑταδίηθϑβ γαηηδῖηβ5 πηϊπραϊτγεά ; 115 ᾿ηϑριγοα δι ΠΟΥ 15 ἰῃ πο 

Γεβρεοῖ 1655 ἴπδη ἴδαῖ οὗ δὴν οἴπεγ ραγὶ οἵ ἴῆε ΟἹά Τεοςίδπιεηῖ 

ϑογρίυγες  ὨΙΟὮ ΠάρΡΡΟπ5 ἴο Ὀ6 ΔΠΟΠΥΠΊΟΙΙΒ. 

Ν [1 πιᾶν ὃς ννογίῃ 16 ἤογε ἴο ποίϊος ὈΓΙΘΗ͂Υ ϑοπις οἰποῦ οδ]εοςο5 ἴο 
πε οὐίοδ] ἀαΐς οὗ Ὠὶ. 

1. Ὠι. Ἄοοηίδίη, 1 15 8514, γον  βϑίοηβ ἰδαὶ ννουϊὰ 6 ηἡυρδίογυ δπά υπϊη- 
τε] Πρ ]ς ἴῃ (ἢς 718 σεηΐϊ, Β.6.; ἔογ ἱπβίδηςς, δες ἰη]υποίίοη ἴο σίνε πὸ 
αυδγίες ἴο τῆς ἱπῃδθιιδηΐϊβ οὗ Οδηδδη (η1 δ 2ο δ 18, ΟὗὨ οουγβο, 85 ἴδε 
σγεαξίοπ οὗ ἴπαὶ ἀρε, δυο δὴ ἰηϊυποϊίίΐοη ψουϊὰ Ὅς δὑϑιγά : Ὀμπὲ 1ἴ ἰ5 
γεῤεαΐεα ἴτοτα Ἔχ. 2410 5, ἴῃ 4 γεοδριζυἱαίίοη οὗὐὠ Μοβαὶς Ὀγίπεῖρίςε, 
δαἀάγεββεά ἐν ἀγῥοίλεςὶ ἴο ἱἰῃε ρεορίες νἤεη το Μέγα δϑουΐ ἴο εηϊος 
Οδηδδη, ἰϊ ννοιυ]Ἱά Ὅς πδίυγδ!ν ἱποϊυάεά ; δηὰ 50 ἔδγ ἔγοπι Ὀείηρ υραίΐογγ 
ἴῃ ἰῃε ἂρε οὗ Μαηδϑϑεῆ οὗ Ϊοϑίδῇ, ἰξ νου Ἱά (45 γεπιαγκοα δῦονε, Ρ. χχχι) 
δᾶνς ἱπαϊγοοῖν 8 σγεδὶ ναῖας 845 ἃ ὑγοῖεϑβί, ἰη [ες ὥδηὶς οὗ (6 Εουπάδσς, 
δρϑαϊηϑὶ ἰῆς ἰάἀοϊαίγουβ ἰεπάδηςϊο8 οὗἩ ἰῇε ἀρ. Τῇε ἰηϊυποίίξἽοη ἀραϊπϑὶ 
᾿Απιδίεἷκ (2017-19) 19 4130 ηοὶ ογὶρίηδὶ ἰῃ Ὠδξϊ. : [ἃ 18 τερεαϊςα ἔγοπι Ἐχ. σγ}5, 
δηᾶ ψουἹά ὃς 5υ 06 ἴῃ Μοβεϑ᾽ πιουίῃ δἱ (ες {πιὸ πε ἴῃς ἀϊδοουγβοβ οὗ 
Ὠι. ἀγὸ γεργεϑοηϊεά 45 μανίηρ Ὀδεη ἀοϊϊνεγτεά, Τῆς ἴᾶνν οὗ ἴῃς Κιηράοηι 
(1γ15:3) 15 4150, ἰῃ 411 ργοθδθμν, ἴῃς Πειϊετοποπιο ἐχρδηβίοη οὗ δὴ οἷος 
Ὠυοΐειβ : 88 ἃ γεδῆιἠτγηδίίοη οὗ ἴῃς πη ἀδηιεηῖδ) [πεοογδῖῖς ὑσίηςρ]ς5, νι ἢ 
ἰῆς πιοηδγοῦν ἴῃ ἰβγαοὶ ϑῃουϊ πιαϊηϊδίη (οἷ. Ρ. 210), ἰξ 158 ἰῇ πο ἄεστες 
ἱηδρργορσγίαϊε ἴο ἴδε 7{ἢ οεηΐ. Β.0., δηά Ἑςοηϊδίπβ ἠοϊπίηρ (δὶ νψουϊὰ ἢδνε 
βουηάεά ““Δρϑυγαά ᾿ ὼἴο δὴ [βγδεὶ ἔς γεδάϊηρ ἰἃ ἰδ ἔον ἰἢς Εγϑβί {πι6. 

2. Ῥαββαρεβ ἴῃ (ἢ6 Θαγὶν ρὑγορῆείβ δηὰ δἰβϑίογίςδὶ Ῥοοΐζα βανεὲ δε 
Ῥοϊηϊεὰ ἴο, ἜΧΗΙ (ρ΄, 1 8 ΔΙ] ἐρεά, δοαυδίηΐδηοε ἢ Ὁ... Τμοβα γεβϑοῖνε 
{Ποπιϑεῖνοβ ἰηΐο ἰῆτες οα565. (1) Ραββϑαρεϑίη ὨΙΟἢ ἃ ἰανν σοαϊδεά ἴῃ Ὠΐ. 
8 τείογγεὰ ἰο (2 Κ. 145: Ὁ... 24}6), οὐ πᾶν Ὅδ6 ὑγεβυρροβεά, 45 πὶ. 49 4) 

οῤῥγέες (Ὁ. 244); 8" (25.}); Ηοβ. 45 (23.507); 510 (1916); οὐ (26,4); 'ΝΝ ΔΒ. 
21} (118) (2452 })}}, 1 5, 289 (811); τ Κὶ 2110 (191), Α53 ροϊηϊοά ουῖ αρονε, 
Ὠοννενοῦ, 1. οπροῦϊε9 ἰαὶνβ οὗ πιυοἢ σγεδίεγ δηζι αν ἰπδη ἰἰϑεϊξ: ἃ 
βίδίδηιοηὶ μαγπιοηϊζΖίηρ τυ ἢ ἃ ἷανν οὗ Ὠϊ. 15 ἱπογεΐίογε πο δνϊάεηςς οὗ τῆς 
εχίϑίεηος οὗ Ὠευϊετοηοηιν 1561 (2) Ῥαβϑϑαρεβϑ πη ἡ Ὠιοἢ ἴπ6 οχργοϑϑιοω-- 

5 Οδηβθυγεβ οὐ ριϑοίϊοο5 (ογυιάοη ἴῃ ξιτ., 5 ννε}} 45 ἴῃ Ὁ ..---ῶϑ Απὶ. 2: 
Εχ. 2235 (3) Πς. 241: ; Απι. 5315. 1ο2 203: ("π]υ58ὲ Ἰυάρτηθηῖ) ἔχ. 2345 Ὠὶ. 169; 
[5. 17:33 103 (Δ Πεγ]655 δηὰ νον) Εχ. 2231 (3) Ὁ, 2417; 15. 13 ς 3 (γον) 
Εχ, 235 θὲ, 161], Νδῇ. 46 (Ξϑογοογί.5) Εχ. 2217 8) γε, 1810.---ηδίυγα!ν ρσονε 



ΌΑΤΕ ΟΕ ΡΕΤΕΒΟΝΟΜΥ ΙΪΧ1] 

Οὐ 5οπηδίϊπη65 οὐΪγ (δα {Ππουρ ἢ ϊ---τογα οὐ 1655 γοβεη 65. οὔς οσσυγγηρ 1} 
ι., 45 Απ|. 493 δέαςέέπρ απά »είάεευ (Ὀϊ. 2832); 40 (2857); 411 ουογίλγοτυ οὗ 
“οάου: ατιὰ σονογρᾶα (203 33)); «7 612 τυογρηετυοοι (20}7(18)); «11 μαῦὺδ διε 
λοίδες, ὧδε. (283). 89); οἷΚ Ζωγπη ἐπε εαῤέέυϊέγ (405); Ηοβ. 51} οῤῥγεδϑδεί, 

ο,ολεα ἵπ 7μάρηιοη (2833); η10 γροέμγηφα, τοωρλξ (439. 5), ηδ γαηδονε (γ8 
δχς.); 81 καρίε (2839); 813 Δεν «λα! νοέων ἰο Εργῥέ (2858); 913 (8.1 4111); 
113 Αα»"αἦ απα Ζοδοί»ε (2033 3)), 15. 13 (321; 141 425. 3 ολτ]αάγδη); τ 7ογεαξθη 
1. (2859 χ116ὴ, ἀεεῤίκεα (413); δος. ὙΠαβα γε ηοΐ βυβίοϊοης ἴο 6ϑἰ δ Ὁ] 15} δῇ 
δοσυδξιηίδηος ἢ ὨΔ. οπ (με μαζὶ οὗ ἴα δυΐπογ αυοϊεά : πιοδὶ οὗ ἴδε 
εἐχργοϑϑίοῃϑ ἄγε ποῖ ρεουϊαν ἰο 6 ραβϑϑαρεϑ οἰϊεά, Ὀυϊ ἀγὸ ἐουηά εἾ5ε- 
ὙΠογα : ἔδνν, ᾿ἢ ὀχδηγίποα, νν}}}] 6 ἐουπά ἴο 6 80 αἰϊδέϊηςίνε ἴῃ ΕΥ̓ παρ Ὡς 
ποὶ τεδα!γ οσουγ ἴο αἰεγεης τυ γΐεγβ ἱηἀδερεηάσηίν ; " δηὰ ἱξ πον ἀπά ἤθη 
ῃ6 οα8ε δῃουϊὰ βεοῦὶ ἴο Ὀὲ οἰδεγινίβε, δηὰ ἴο γεαυΐϊγε ἃ διηάδπιοηίδὶ 
Ῥαϑϑαρ οὔ ΠΟ {πε οἴπογβ ἀγὰ Ῥαβεά, πεγε 185 Ὧο γεάβϑοῃ (αραγί ἔγοπι 
{πε αϑϑυτρίϊοη {πδὶ Ὠϊ. 15 ἴπ6 δαγ]εῦ) ΨΥ [Π158 βῃουϊὰ ἡοὶ Ὀ6 ἴῆε ραββϑδαρε 
ἴῃ πε ρῥγορδεῖ, ἢ νίοἢ (Π6 δυΐμογ οὗ Ὠΐϊ. (ἰἔ ἢς ᾿ινεὰ βυ ρβεαυθηίγ) 
ψουά πδίυγα!ν Ὀς ἕδη αγ. ΟΕἰνδη πΊογεῖν ἱννο 5᾽ πλῖαγ ραϑϑαρεϑ, μοί πρ' 
5 τίογε ἀπῆσυ ἤδη ἰο ἀείογηγίης, οἡ ἰηΐεγηδὶ σγουπβ οἡΐγ, Ὡς ἢ 15 (πε 
οὔτ᾽ ηδὶ δὰ νυν Ὡοἢ 8 πε ἱπιδίίοη, οὐ γαπιηίβοθηςς, οὗ ἰἢε οἰδοῦ; δηὰ 

ἴδεγε 15 ποϊμίηρ ἴῃ ἴπ6 ρᾶγδ]1ε8 αυοϊοα ἔγοπι Απιοβ, Ηοϑβεδ, 1βδίδῃ, δις.-- 

ονθῶ τῆογε ἀδρεηάεησο, οὐ οπαὲ δἰἄς οὐ ἴῆε οἴμογ, πιδὺ Ὀ6 γεδβοηδΌ  Υ 
αϑϑυγγεά---ο τλδ κε 1 ογα ὈγοῦΔὈΪ6 (Παὶ ἵππον ἀδρεηά ὑροῦ Ὠΐϊ. ἤδη {πὶ 
Ὠι. ἀεροηᾶβ ὑροὴ ἰπθπ|. Ϊ76γεπι δῇ 185 (ἢ6 εαγιἰϊεϑὶ ργορῆεϊ ψῆο δὴ Ὅὲ 
«ςπιοηϑίγαιεα ἰο ἢανε Ὅδεη δοαιδιηϊοα τυ Πευϊεγοηοπγ. (3) Τοτα ἃγα 
Ὠυσπιδζουϑ ρ8558Ρ65 ἴῃ Ϊοβ8., [υἃ., Κηρβ, ἴῃ πιο ἰδ ρὨγαβεοΪ ΟΡῪ 15 
ΡΑΙΡΘΌΪΥ πιουϊἀε ρου μαὶ οὗ Ὠϊ., δῃὰ ψνῆϊοι, ἐμεγεΐογε, υπάἀουδίεα!ν 
ρτγεβύρροβε 1.7 ΤΏε ΠΠογαγΥ δηλ γϑὶ5 οὗ (6 ῬοοΐΚκ5 ἰη αυδδίΐοη ϑῆοννβ, μονν- 
ενεῦ, [δι {πΠ6856 ρα 598 0685 ὅο ποῖ Ὀεϊοηρ ἴο ἴῃς ογἱρίηδὶ ϑουγοαβ οὗὨ τυ οἢ ἴῃ 6 
Ὀοοΐκ8 δὲ σοπιροβεά, Ὀυϊ ἀγα δά οηβ πιδάα Ὀν ἰδ σοπρΙ]ογϑ, ἢο σδηποί 
Ός 5ῃονῃ ἴο ᾶνε ἰϊνοά Ὀεΐοτγε τῆς ἀρὲ ἴῃ μοῦ Ὠζ. τννα5 Ὀγοπιυϊραῖοα, 

4. Τῆς δοαυδϊηίδησε ἀϊδρίαγεα ἴῃ 1. ΜΙ Ἐργρίίδη ουδίοπ)β 15 βαϊά 
ἰο Ὀς δὴ ἱπάϊοβδίίοη ἴπδὶ (ἢς διιἴπον 15 Μοβθϑ. Βυὲΐὶ (πε γεΐθγθοποοθβ ἀγὸ ἔδγ 
ἴοο ᾿ἰπϑιρη βοδηῖ δηᾷ 5] 10) ἴο ργονε [ῃ195ὅ. Ἐνδη ἱποιιρὴ ἰξ ὃς ἔγι6--ἃ5, δἱ 
Ιοαϑὶ ἴῃ 8016 οὗ ἴῃς Ἰῃϑίβηςς8, 1ἰἰ ΡΓΟΌΔΌΟΪΥ 15 ἔγι6---Ἴαἴ ἰῃς ουδϑίοπλ5 αἰ ἀοα 
ἴο ἴῃ 69 253 4 2614 3 (866 {πε ηοΐ65) ἀγεὲ ἀεγίνεα ἔγοπι Εργυρί, ἵβεγα ἰβ 0 
ενϊάδηςς ἴδδὶ ἴποῪ Ψεγα ᾿ηἰγοἀυςεά ἴῃ Μοβεβ᾽ (της ; δπά ἱξ ἴον ψογο, (ἴῃς 
πιθηϊίοη οἷα ουβϑίοπι ὈΥ ἃ ρατγίϊουϊαν δυίμοσγ ἰ8 ονίοιιβῖν ἢο ργοοῦ παι 6 ννὰ8 
ἃ ορπζένεῤονανν οἵ 115 ἰηἰγοααοίίΐοη, Τῆς 4]1υβϊοης ἰο Εργρίίβδη ρδου]αγί 65 
ἴῃ 1119 διὰ η1δ 2857. 80 ὅτ ποί πιογα πιαγκεά ἤδη ἐπ οπα ἴῃ Απιο8 88, διὰ 
ποῖ 50 της 45 ἴἢο56 ἴῃ 15. 10: ἱπίδεγοουγβα 1 ΕρΥρί, 45 τὴν ἰπάϊοα- 

ποίδίηρ 45 ἴο ἴῃς οχιβίθηος οὗ 1. Ϊῃ δοηϊα 684565, 4Ἶ50,---τνῇστα, υἦΖ. (48 
Ατ. 49 4 85 Ηοβ. 413), ιπΠ6 ρσορῃοιῖ 8 ννογάβ σου θ6 γε} βο Δ ΌΪΥ δοσοουηϊεςά 
ἔοτ ΌΥ ἢ 15 οὐνῺ τογα] δ] ἰεππιοηϊ,---ἰϊξ 15 ἕδν ἔγοηι οἰθαγ (μδὶ ἃ ραγίϊουϊαῦ 
Ἰανν 5 εἰἴπεγ αἰ] υὐεά ἰο οΥ ργεβϑιιρροβϑά δἷ 4]]. 

“ Ἡονριτυοοά, ἴοτ ἰπιδίδησε, οσσυγβ 4150 [6γ. 916 22,5 [,4π|. 41δ᾽ 19 Ργ, κ'; 
ἐμγη δε εαῤέϊυϊέν τερεαϊεοαϊν (866 ποίᾳ κα 7ρ..}; οῤῥγέδθ5 δπὰ οἽγμελ (ρὸν 
απὰ ΓΧῚ) ἀγὸ σουρῖοςά ἰορείμος ἴἢ ΩΣ 9. 12:5 Απ|. 41 (οἷ, [ετ. 2277). 

Τ 2.0. 7. Ῥρ. ογϑ, 154-158, 175, 180 ἢ, 1φο0- 1092. 



τσσσσπτς͵τ ΗΝ 

Ϊχιν ἹΝΤΕΟΘΌΟΓΤΙΟΝ 

ἰἰοπ5 5ῃονν, ἀἃ ποῖ σεβδς ᾿ππηοα!δίοϊν αἴτογ (ἢς Εχοαιι5 (ςοπιρ. 6.9. ἀπγῖην 
ἴῃς ρεποὐ αὐ πε πιοπδγοῦυ, τ Κὶὶ 41 τοῖϑ. σὐὐϑ, Ηοβ. 7}} 121} 2 Κὶ. 1γ; δπὰ 
(ῆς πᾶν Αἰ υϑίοηβ ἴῃ βϑαϊδῃ ἴο ἔγθηα  τγεϊαϊίοηβ Ὀεΐίννεεη δ ἀπά 
Ἐρυρὶ, 2οδέ γ01. δ: 6:Ἰ411.8 ,65 δις.). 

Πευϊοσγοηοπὶν ἀἰϊά ποῖ σοπιρίεϊα [15 ψοῦκ δ οὔπσθ. Τῆς 

ἜΣ Σ οὗ ]οϑβίδῇ, 5 Ἰδγαπυ δῇ νν᾿παββθβ, οουἹά ποῖ οἤδηρε 

[ἢ6 Παδιῖς5 οὗ ἴπ6 ρϑορίε ; υπάδγ ἴπ6 βυδδεαιδηΐί Κίηρβ, {86 

οἷά τἀοϊαῖγιο5 δρδὶπ ργενδιϊθσα. Βυῖ οἡ 411] (πΠ6 βριγιίυδ]γ- 

ταϊη δα Ἰ᾿ϑγδοί ες Ὀδυϊοσοηοπν δά ἰαἰὰ 115 Ποϊά : Τδγεην δῆ, 

ΟἹ ΠΟΑΙΙΥ ἜνεΥΥ Ρᾶρ 6, Ὀδαῖβ ἰοϑ(ΠΊΟΩΥ ἴο 15 ἰηδιπδηςα; ἢ ἴδε 

ΘΟΠΊΡΙ6Γ5 οὗ Ϊυάρὲβ δηὰ Κιηρβ (νῆο νγοίε δὲ δϑοιιΐ ἴῃ6 βαπια 

{1π|6) 5σῆον ἴπαὶ Όγ {πΠ6 σοῃιθπηρογαγυ ργορπαῖβ 1 ννὰ5 δοοορίοα 

85 {86 τα] ρίοιι5 βἰδηάαγά οὗ πε ἀρεὲ. ὍΤῇα δχῖ]θ, βϑδ]ηρ᾽ 85 ἴΐ 

ἀιὰ ἴῃ ῥγορῃείοδὶ νογάϊοϊ οὐ [ϑγδ6}᾽5 Ὠιδίογυ, οσοηβγπιοά 5111} 

ἔυγῖ ποῦ ἴΠ6 δυϊμογιγ οὗ Ὠειυϊεσοποπιν. Αη οὔῖοϊαὶ, τογίζέση 

ἀοσυμηεηΐ ηοῖν οχιϑίθα, δοσθββϑιθ]α ἴο 4]1, γερυϊαίηρ τμ6 [π{ οὗ 

[π6 σοπηπλιηιῖν, δηα ἀεδίογηπίηρ [Π6 ρα Ὁ]. βἰαπάδγά οὗ Ὀεϊτεοΐ 

δη ργδοῖῖσθ Ετοηι ἴπ6 ἀδὺ θη Ὠζ. ννὰβ δοσορίβα ὃν Κιηρ' 

δηά ρβϑορῖα, ἰϑσγαθὶ Ὀθοδηηδ---ἰο Ὀοσγον Μοξβδηπδα᾽ 5 Ἄσχργεϑϑίοῃ 

--ἰ[8 ““ρβϑορῖὶβς οὗ ἃ Ὀοοῖκ." [Ιἢ {15 Ὀοοΐκς ἴῆς γιρηῖβ οὗ (δε 

βδηοίΐυδγΥ δηά οὗ ἢ6 ρῥυιθϑίποοῦά ννεγὰ ἀεβηρά ; ἴπε6 οσοπαϊτοῃ5 

ΜὨΙΟΠ πο ογα οὗ {πῸ6 ““οῖΙγ ρεορῖβ᾽᾽ πχιιδὲ βδίιϑίυ οσα ρῥτε- 

ϑογθοά 9 {ἰἰὲ ἰουπμἀδίϊοης οὗ ἃ ελιζολ Μ τα ἴπιι5 οὐὐΠηοα. Τῆς 

᾿τηονοπιδηΐ οὗ νὨϊοῦ 1. ννὰ5 ἴπΠ6 ουἱδοοπια οηαρα, μοννανοῦ, ἱπ 

σοηδοαιθησαβ ΏΙοῦ να ποῖ ἔογεβθθη ὉΥ ἴποβα ψῆο δδά 

ἱπ!πδίοθα τ. [Ι νὰ {Π6 ἐηέθηζίοῦ οὐ Ὦϊ. ἴο ἀδαρθῆ δηά 

βριγιῖι 11ΖῈ {Π6 γα]! ρίοιβ [ἴὸ : Ὀαΐ [Π6 πϑοθϑϑιυ (ρ. Χχιχ) οἵ 

σοηίγ Δ] Ζίηρ᾽ το] ΡΊΟου 5. τῖα8 ἰοπαεδα ἴο ἔογπιαϊΖε ἔπα6πὶ, δηα ἴο 

ϑυρϑιίτουίς 4 ἤχοά σουτηα ἔοσ βροηίΐδπειῖγ. ϑδογίβοα, ρ!ρτπι- 

ΔΡ65, δηά οἴδπεογ γα]! ρίοι5 οδοοθβ, δι πογίο οἴζθη ραογίογηαά, 85 

οσοδϑδίοη γεαιϊγοά, δ {Π6 ν]ᾶρὲ δδγμᾶλ, σεῦ πονν 411 ἴγδπϑ5- 

[ογγοά ἴο {π6 οεηΐγαϊΐ βαποΐπδγυ : {πῸ Ταπιρῖα δηά 115 ργεσῖῃοοά 

ΓΟ586 Δοσογαϊ ΡΥ ἴῃ ἱπιρογΐδηοθ. ΗἸρΗΐν ἃς Π.. γδηϊκοά τ[ῃς8 

Ῥγορῇποῖ (1820-22), [η6 σἴερ δά Ὀδδθη ἴδίκεη ψ ῃ]οἢ ἴπ τἰπι6 νου] 

βΒιυρεγϑοάθ {πΠῸ πορά οὗ Πὶ5 ᾿ἰνϊηρ νοῖσα : 4 βδογεά Ὀοοΐκ, οἵ 

ὙΠΟ (Π6 ργθϑίβ βδοοὴ Ὀεοᾶπια ἴπῸ πδίυγαὶϊ σιδγάϊαηβ δηὰ 

" ὕοπιρ. 1118, ννογο Βα ὑπαάεγίακοβϑ ἃ πιιϑϑίοη ““ἴη ἴῃς οἰζίε5 οὗ ᾿υὐδὴ 
Δηα τη ἴῃς βίγεοίβ οὗ για θην," ἢ {ΠῸ οΟὈ]οςῖὶ οὗ βεουγίηρ, ονεαίοηςς ἴο 
ἃ ““σονθοηδηῖ," νΠΙοἢ 5 εν! θη} ἱπαὶ οὗ Ὀι.., (ΌΠογης, 7έγόνι. Ὁ. 56). 
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δχροηθηΐβ, 5 ὑὸν ἴπαγα, ἴο ὈῬδθοοίηδ ἴδ6 τιΐα οὗ [βϑγδοὶ᾿ 5. 116. 

ἼΠ6 ργοπιραίοη οὗ Ὠϊ. ἴἢ8 ΡῬγοπιοίθα ἱπάϊγαοῖ ν (παῖ 

«δνεϊορηιδηΐ οὗ ῥγ ΘϑΕν δἷπὶ5 δηα ργίποὶρί 65 οἢ δηαεδά ἴῃ 

τΠ68 Ιερ᾽ϑ]αἰίοη οὗ Ρ, Δηά ννὰ5 οπα οὗ ἴπ6Ὸ βίθρβ. ὉΥ ψ μισῇ {πα 

το ρίοη οὗ ἴπ6 ργορῃεῖς ννὰβ ἰγδηβίογπηθαά ργδάμδ]ν ἴηΐο 

7υαδίσπι. ἢ 

ἢ τ Ιαν-ΌοοΙκ ἔοαπαά ὉγΥ ΗΙΣ Κα ΟΥ Βᾶ5 1 υππάδγρόοηθ 
βυδεεαμπδηΐ Ἔχρϑηβίοῃ, ἰῃ ἴδ τηᾶπηοῦ οὗ πηδηῦ οἴπασ δποίθπὶ ἢ 

Ἡδρτγον ντιηρε Απά 1 [ποτὰ αῦὰ γεάβθοῦβ ἴο βΈΡΡοΞΚἝ [6 

Ἰαϊΐεσ ἴο πανα Ὀδθ {πε σᾶ56, 15 1 ροβϑϑιῦϊα ἴο ἀείογπιηθ ον 

τπλσἢ ἴῃς “ οτἱρίηδὶ ὨθαςαΓΟΠΟΠΊΥ ̓" ΤΏΔΥ ἢᾶνα σοπιρτγϑοα 

Τῆς σδηΐγαὶ δηα ρῥγίποῖραὶ αἀϊβοουζθα οὗ Ὠϊ. σοηϑιϑίβ, ἃ5 

ἐχρίαἰπεα δρονε (ρ. 11), οὗ ο. 5--26. 28 (νυν: ρεύμαρβ 2᾽79.10 ἃς 

84 σοηηδοίηρ [1η|Κ),ἴ--ο. δ΄ Ῥοῖηρ ἃ Ῥαγεηδίο ἱηιγοάιιοίίοη, 

α. 12--26 οοπίδιηϊηρ ἴπ6 Ἔχροβιτίοη οὗ ἴπ6 ἶανν, ο. 28 ἔογηνίηρ' 

16 ρογογαίίοῃ δηαἀ σοποϊιϑίοη. ὙΠογα ἴα η0 βυβηοίθδηϊ γθαβοῃ 

ἔογ ἀοιυδίϊηρ [δι ἴΠ6 ψνῇοΪς οὗ ἴπ6 96 ομαρίογς ἔογιηδά ραγί οὗ 

[6 ἰανν- οοῖς ἔουπά ὃν ΗΠΚιδὮ : 411 ἀγα υγιτθη ἴῃ ἴΠ6 δδηὴθ 

δίγίθ, δηὰ 411 Ὀγθαῖπῃα [ἢ βαπιῈ βριγιῖ, [Π6 ΟὨΪΥ πιαίογίαὶ αἰ ἶἴδτ- 

ἐποδ Ὀεϊηρ (παῖ, ἴσοπι ἴπ6 ἡδίιγε οὗ ἴπθ6 σδβθ, {π6 ραγϑησίϊο 

ΡὨΓΑΘΘΟΪΟΡῪ 15 ποΐ 50 ὀχοίμδίσυοῖν ὑτγεαοπιηδηΐ ᾿ῃ Ο. 12--26. 28 

Δ5 1{ 15 10 Ο. 5-11. 

[τ 15 ἴσια, 61. (νι. Ῥ. 193 ξ.: 80. Οογηῇ!, Εὐρ. ὃ ο. 
2 6ηΩ, 6) ψου]Ἱά ᾿ἰπλις τῆς οτἱρίηδὶ Ὠϊ. ἴο α. 12-26; Ὀπξ προ 

στουπάβ ψῃϊοῦ σδηηοῖ 6 ἀδεηϊεα σορεηΐ. Ὅῇα ἐγεαυθηῖ 

᾿ηοι]οδίίοη, ἔοσ ἰηβίδηοα, ἴῃ Ο. 5-11 οὗ βίδίυϊζεβ, [Π6 σοηΐθηΐβ 

οὗ ψννῆιοἢ ἀγα ποῖ ϑδίδίεα, Ὀπὶ μοὶ ἀγα τεξεγγοα ἴο δς5 1 {ΠῸῪ 

ὑοῦ ἐδπηῖ ας ἴο τὴ6 τοδάρθγ, ἄοθβ ποῖ δϑῇον {πμδΐ Ἂς 12--26 

αἰγεδαν αν Ὀεΐογε {πὸ διΐποσ ἴῃ ἃ υνυυϊτίθη ἔογπι; ἱΐ ἰ5 βυῖ- 

οἰδηῖν δοοουηϊοά ἔογ Ὀγν {πα ἔδοϊ [πὲ ἴπ6 διυΐῃοῦ 6χς ἀγροξλοςὲ 

85 {πγουρπουΐ ἴῃ πη ἴη6 βεοοηά ραγὶ οὗ δὶς αϊδβοοιγβα, 

ὙΏΙΟΝ 15 ἴο ἔοϊΐονν, δηὰ Ὀγίηρ Π τἴ [Π6 γααυϑιῖα Ἔχ δηδίϊοῃβ. 
5. Οη [δε Πιίϑίοσγσιςδὶ βρηϊῆοδηςς οὗ ᾿ειϊογοηοσν, σοπρ. ἔυγίμεν ΑΝ 1}. 

δέ. Ῥρ. Δ2}Π., 64, 4028, 4“8η ἢ. ; ϑιδάς, Οσεεοΐ. ἴ. 661-67ο ; ϑηιοηί, 
Α)π165.. Κεῖ. -«ρεξοῖ. ῬΡ. 284-202, 2024; Μεβίρῃδὶί, ὑὉρ. 1571.) 244-246; 
Οογηῖ!!, 226» 715γ. ῬγοῤὝσέίσηεμς, ὈΡρ. 84-901. 8:6 «δἷ5ο ΕγὶἊ, ὕχρπορ, Ὁ. 64 

{ΤδὭε τοβὶ οὔ ς. 27 15 δαπι)ιίίεα!ν πιβρί οσά (5866 Ρ. 294 ἴ.). 

Ε 

ΤΗΘ ᾳμοοίίοη αγίϑεβ, [5 ἴη6 αχίϑτηρ Ὀοοΐς οὗ Ἀι. ἀρεκοιον 



Ιχν: ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

Νοῦ σδῃ 1ὲ Ὀε ϑδιὰ ἰπαΐ Ὁ. 5-1|ιᾷ ἰ5. ἀϊβργορογι οηδίοῖν ἰοηρ 85 

8η ἰηἰγοαιποίίοη ἴο Ο. 12--:ό, οὐ [αὶ {π6 ρῥγοπιῖβα οὗ 5} 6] ἰς 

βαρδγδιίβα ὃν δὴ ὑπάτι| ἰηΐογνδὶ ἔγοπι 115 γεἀδπηρίζοη ἴῃ Ο. 12--26: 

ἃ5 Ὧ45 Ῥεδη ροϊηϊδά οι Ὀείοτα (Ρ. χῖχ), 1 ἰ5. {πΠ6 στοιιηάς δηά 

τιοῖϊνε5 οὗ οδαάϊδησα ννδιοῦ ἀγα οἵ ραγαπιοιιηΐ ναΐυθ 'ἴπ τα 

νη ϊογβ γα; δνθῇ ἰῇ ο. 12-26 δε σοπϑβίδηςυ γανογίς ἴο {μη ; 

Δηα ἤδηῆσα ἴξ 15 ἠοῖ πιοζα [δὴ σοηββίθηϊς νἱἢ Π15 βθηβα οὗ 

{π6|γ ᾿πιρογίδησθ ἐπὶ ἢ6 βῃοιϊὰ ἀδνεῖορ {π6πὶ βυϑίεπιδιοδιν 

ἸΏ ἃ ϑβϑρθοῖϊαὶ ἱηϊγοάιποϊίοη. Ι͂ὼ ἰδηρυδρα δηὰ οἰγία (ποτὰ ἰς 

ΠΟΪΠΙΩΡ ἴῃ Ο. 5-1ὲ; ἴο σξυρρεβῖ ἃ αἰβεγοεηΐὶ δυίποσ ἔγοηι 12-26: 

85 Κυθδηδη 85 τεπιδῦκαά, [6 ἔννο σΤοΟῸΡ5 οὗ ομαρίογϑβ “" ργδϑεπῖ 

͵7υϑὲ τπαΐ ἄερστεοα οὗ δρτεἊπιεηῖΐῖ δηὰ αἰβεγεησα  ῃϊοἢ να σδου ά 

Ὀ6 ᾿υδιιΠρἃ ἴῃ οχραϑοίηρ, οὐ {π6 Πυροίμαϑὶβ οὗ ἃ σοπηποη 

οΥΙΡΊη ἢ: παίυγαιν, [Π6 ἸορΊϑἰαῖϊνα ογΠἸ ΠΟΪΟΡῪ οὗ ο. 12--26 

ἄοαϑβ ποῖ οσσιιῦ ἴῃ Ο. 5-ι; δυΐ ἴῃ οΟἴποῦ γοϑροοῖβ, Ἐ16 ο. 5-1| 

βῆοννβ Π0 ἴγδοθϑ οἵ βοῦν: :πιαϊίοη, ἰῃ ἴοπα δπᾶ ἴγ]ς τἴ 

γοβθ 0165 Θη γον (Π6 ραγθηθίς ραγίβ οὗ ο. 12-26, αηἃ ποδεῖγ 

411 τῃ6 αἰπί!ησεῖνα ΟΧργθϑϑιοης οσουγγιηρ ἰη {πα ἰατίοσ ἀγα ἔοι 

ἴῃ 1 Π|κουνῖβα (566 {π6 115ὲ, Ὁ. Ιχχνῖ 8.). ἘΞ ΙῈ 15 πιογὰ αἰ Βησα ἴο 
ἀρ» μοηϑδίγαίξε ἰμαὶ ο. 28 15. Ὀγ ἴπ6 βαπιὲ δυΐπογ 845 ο. 12--26, 85 

[Π6 ἀγριιπιοηΐ ἔγοπι ρῃγαϑθοΐορυ, ἱποιρ ἢ σίγοηρ', 15 ποῖ 50 οορϑηΐ 

45 ἴῃ {Π6 ο456 οὗ Ο. 5-11; Ὀυϊ (πΠ6 ἀδνίαἰοη5 ἔγοηι [6 πογπΊδὶ 

Ὀδυϊζεγοηοηο δίυ 8 ΤΑΥ͂ 6 Δίου βαϊὰ ἴο ΡῈ οὶ ργεαΐθσ [ἤδη 

αδη δ παΐυγαϊ Υ δοοουηίεα ἔογ Ὁγ {πε βρεοῖδὶ ομδγδοῖθγ οὗ [8 

οοηϊοηΐδ. ἢ 

" ἼΤΠε σοπιποη ογιρσίη οὖσ. 5-11 δηά 6. 12-26 15 5βίγοηρ!ν ἀείεη δα ὃν 
Κυσπεη, 7εχ. 8ὶ ἡ. στ-ὶι; Ὀ1|π|. Ὁ. 263; Υεβίρμαὶ, Ὁ. τοβῆ,. Οης οἵ 
Κυσδηεη᾽ 5 ποῖεβ (ἢ. 9), οἡ δοοουηὶ οὗ (ἢ αἀεἰιοδὶς ᾿ογαγν ἔδεϊϊηρ νυ ῖο ἢ 1 
ἀἰδρίδαυϑ, ἰ5 ογίῃυ οὗ ἰγαηβογίρίίοη : “"Ἐϑρεβοίδ!ν ποίϊεννογίδυ, 1 {μιηκ, 
19 {ῃε τοβοιδίδηςς Ὀεΐννεοη 1816: Δηα (Πα Ὠοτγίδίογυ ἱπιγσοάυςοϊίοη. [ἢ ν.}8 
ΔἼΠΣ 85 6295; ὉΠΡΙ͂ Ὁ1}2 88 οἷ τοῦ, οὗ, 5933); ἠοκ αὐ, οἵ, 5:23 65), «[ῃ9 ρτεδὶ 
ἤγε,᾽ 85 9305), οὗ, σκ ἼΠΟ κ΄ 3 (26) ο10 χοῦ; πιομκ κὐὶ, οἴ, 5335), ν.7}17 5.8 ἃς 
"035, Ὑεῖ 1 οσαπποὶ Ῥὲ 5δ᾽ ἃ δι ἐπε δυίΐποῦ οὗ ο. 5-11 18 ϑἰπιρὶν Ὀογγον- 
ἴηρ ἔγοιι 1868. ογ 6 πιονεβ αυϊΐϊα ἔγεοϊν, δπὰ πονεῦ τους 65 ὕροη ἴδε 
{Πε515 οὗ (ἢς Ἰαϊΐεγ ραϑϑαρα δῦοιιϊξ ὑγορῆδθου δ8 ἃ βιιροείϊυϊε ἕο Ὑδηνδ᾽ 5 
᾿ππιοα δίς γενεϊδίίοη. [{ 8 ἴῃς σαριό ατέλον νυν ῦο ἀοβογὶ 65 [86 Δ5 ΞΟ Ὁ ΪΥ 
αἱ Ηοσγεῦ ἴῃ ς. 5, πιδηϊίοῃϑ 1ὶ ἰῃοϊ ἀδηί δι! ἴῃ ς. 9-1ο0, δη πηαῖο8 δη ἰπάο- 
ρεηάεηϊ υ86 οὗ 1 ἰῃ ο. 18. 

Τ Οοπιρ. Κυδηση, 8. 7. 21 (2), ο οὔβογναεβ ἐμαὶ ἢ “"ςδηποὶ ἀΐβοονογ ἃ 
βιηρὶς ἰηἀϊ!᾽οδίίοη οὗ ἀΐϊνεγβα δι Πογβἢ ἴῃ ἴῃς σἤδρ.,᾿" ΓΠπουρὮ δα 4|1ονν5 (πὰ 
σοηίεηΐβ ἴο Ὅς οὗ ἃ ηδίιγα ᾿ηνὶ ρ΄ ἐχραπδίοη. ὮΠ1πὶι. (ρ. 3270), οὐ [Ὡς 



ὈΝΙΤΥ ΟΕ ΕΤΕΒΟΝΟΜΥ Ιχν!ὶ 

ΤὮς ἐο!Πονΐηρ ἀτὸ ρ45588Ρ65 οὗ ο. 12-26, ἡ ΠΙΟἢ μᾶνὰ Ὀδεη ἀεοπιοά ΌΥ 
Β0πΊ6 5οῃοΐαγβ, οὐ ναγίουβ στοιηάβ, ἴο θὲ ἰδίες δ ἀϊοηβ (οὗ, 611. ὥνιῤ. 
ΡΡ. ᾿Ιοφῖ, 353; Οογηῖ!, ΖΦ ρι]. 8 9. 2) :---1 25:7. 1619. 7.,1-3. 4.20 ([ῃς ἕσέαϊϊοα 
δηυπχογδίίοη ποῖ ἴῃ ἰἢ6 ρΡΈΠΕΓγΑΙ βίγἷς οὗ Ὁ) 1" (“ἴογ. .. οὐ") 15" 5 168: 
(ἴῃ οοηῆϊοϊ Ἰ ἢ ν.8, δα 4 οοτγτγαοϊίοη οὗ ἰὲ ἰηϊγοδυσεα οἡ {πὰ 455 οὗ Ἔχ. 
1215: 1.46. 16ν, 226 Νυ. 2818), 1818 (1Πς ργίεβϑίβϑ) 16 29 (ν. 8. 1 15 βδδϊά, ρῥγε- 
βύρροϑβαβ Ὠὶ. ἴο θὲ αἱγεσαν ντιιίοη, δηά ἴῃ ἴΠς οσυδίοαν οὗ ἢ ρυεβίβ, 419 35) 
1815: 20 χιῦ ,γ,1(66, Βαὲ (δε στουηάβ οδηποῖ 6 οσοηδίἀογεὰ οοροηΐ; δηὰ 
{Π6 ραβββρ65 ἀδηγυγγαά ἴο (650. 17} 3), ἢ ἴῃς ϑἰηρ]ς ἐχοερίίοη οὗὨ τ4 Ὁ, 
νυ οἢ Ἐχρίδἰηϑ ἰἴ56 1, ΒαγπιοηῖζΖε δηἰίγεϊν ἴῃ ϑίγ]ε δηπά Ἵοδαγδοίεγ νὰ (Πα 
τος οὔ Ὠι. (εἶ, Καςη. 88.7.11: 14. 1). 566 ποτὰ 1} Υ Η οἰ Ζίηρον, ΡΡ. 262--26ς, 
292--295 ; 4130 ΡΙορεηρτίηρ, ενμε οἷο ΤΙ ἰδέ. ὅος Κεϊρίοτις, χχῖχ. (1804) Ὁ. 
122 ΠΗ. (α ογεἰς8πὶ οὗ δὴ δ᾽ ]ΠἸεὰ ἰπθογὺ οὗ ἱ,. ΗἩουβί 5). 

Όσ. ς-26 πιδᾶὺ ἴδ Ὀ6 οοποϊπάεά, ψιϊποις πεοιϊδίίοη, ἴο Ὀ6 

[Π6 ννοτγῖκ οὗ ἃ βἰῃρὶε διυΐϊμποῦ; δηὰ ο.Ἱ 28 τπδυ Ὅ6 ἱποϊπιάδα ψ ἘΠ Π- 

ουξ δογιουβ πλιβρίνιηρα. Τῆς ΓΠς αυδδίοη Ὀεσοπηε5 πιοῦα αἰ βου] 

ἐμρόιϑιη ν 6 ΡῬγοςββὰ ἴο σοηῃϑίάεγ ς, εὑ. 4 ς, ε1» 47 δηὰ 6, 20-.34. 

“(1 ς. 1τ-4. Τῇδ πηδϊογιν οὗ τεοθηΐ ογἱοβ διιγαῖα ἔμ 658 
σ8ρ5. τὸ ἃ ἀπτεγεῆξ παπά ἔγοπι {δε Ῥοάν οὗ Ὁι. (ς. 5-26. 28), 
βιρροξίηρ᾽ (πΠ6πὶ ἴο αν Ῥδθη ργεῆχϑεά, δ5 δὴ ἱηίϊγοάαμποίίοη, 

5ΠοΥΪΥ δέϊοσγ [πΠδὲ ννὰβ σοτηρ εἰθά, ὉΥ ἃ ντιῖῖογ θεϊοηρσίηρ ἴο 18 

584Π|6 5οῇοοϊ, ἴον {πΠ6 ρυγροβα οὗ ργονί ἀὴρ {πῸ γεδάδγ ἢ δη 

δοσουπί οὗ ἔπε Πἰβίογίοδὶ δηϊεοεάδηςβ οὗ {π6 Ῥεῖ. Ἰερ ϑ]διίοη 
(ο. 1--2), δῃηά δὲ [Π6 βδπια {{π|6 οὗ ἱπουοδίηρ᾽ ἔγεϑἢ πιοίϊνεβ ἴογ 

οὈεάϊεηοε (41:20). Τδα αὐοοίίοη ννὰ5 πιδάθ, ἃ ἔδνν γεδῦβ ΔΡῸ, 

1πη6 συρδ͵εοῖ οὗ ἃ ταΐῃεγ :ηϊοσγοςίϊησ αἰδουβθίοη. Α. νδη 

ἩΗοοπδοῖίκες (Ργοΐεβδβθου δ [ουναίῃ) ἱπ ἴῆγεα δγίϊοΐαβ ἴῃ 26 
Μαόορ, νὶϊ. (1888) ὑρ. 464--4482, νἱϊ]. (1889) ΡΡ. 6γ-85, 141-- 

140,ἿἹ 5ιυδ᾽]εοίεα ἰπ6 δγριιπχεπίβ οὔ δια δηά Κυδηξη ἴὸ ἃ 

βδδγοῃίηρ οὐ ο15πῚ, νΣΓἢ {πῸ νίονν οὗ βδῃονίηρ {παἴ ο. 1-4 ψοῦα 

ΌΥ ἴπ6 5ᾶπὶθ διιῖποῦ 45 ο. 5-26. 28; δηά ἢἰβ δύί!οἱθβ νοῦ ἰῇ 

φτουπάὰ οὗ [158 ΠΠ οΥΑΤῪ οδαγαοίεγ (γερει ἴοηβ, αηα ροϊηΐβ οὗ σοηΐϊδοὶ ν ἢ 
]6ς.), οοηϑίἀεγϑ [δὲ (815 845 σογίδι!Υ κε ρίαςε; θὰ δα δά 8 παῖ 1 
5 ηοΐ ροβϑ5:0]6 ἰο ἀεί ρτ 5 ἠονν ννβδῖ (ἢς δααϊίοηβ ἀγο. Τῆς τδείοσγιοδὶ 
σοπιρ]οΐθης685 δηά ἔογος, δηά ἰδπ υὑπιγ οὗ ἰγεδι πιεηξ, ν ἢ πιαγῖς {πὰ οἤδρ., 
85 ἃ ὩοΪς, αιδῖκε ἰξ ας ἴο ἐπίηκ ὑπδὶ [6 δάάϊιουβ, ᾿ξ δην, οδη ὀχίοπα 
Ὀεγοηά ἔνο οὗ ἴῆγες ἰβοϊαιεα νογβεβ (οἷ. Ὀεΐονν, Ὁ. 302). 

" ΚΙοϑίεγιιδηη, δέρμα. τ. Αγ. 1871, ἢ. 252}, (Ξ- 2 εν επί. Ὁ. 228 {{.}; 
ἤνε!ῃ. ον». ΡΌ. 191, 193, 195; ειυβ5, 25 35:δϊ᾽6 (1879), 1. 207 ; Ναϊείοῃ, 
δΖιρέξηι, νὶ. 402 ἴ., νἱῖ. 225; Κυδηεη, 7επ. 8 Ἴ. 12-17; ΝΥεβιρῇαὶ (1802), 
ιῖ. 66-68, 8ο-9ο ; Κδηϊρ, ΖΦ η. Ὁ. 21:2ἴ.; Οογηῖ!, ὶ 9. 5; ΝΜ ηΠἀεῦοετν, 8 11. 2. 

Ὑ ΡΟ] 5ηθα 5ίηοα βερδγδίεϊυ υπάεγ {ἢ {|6, 2 ογήρίτι6 ἐς φηαΐγο 
2γερεΐεγς ολαῤῥΐγες ἀπ 7)ομζόγογιονσ, Τιουναῖη, 1880. 



ΙΧνΝῚ ΙΝΤΕΟΡΌσΤΙΟΝ 

{πεῖγ ἴαγηῃ οτἰἰοΖαα ἔγοπι ἴπ6 ορροϑβιίας ροϊηξ οὗ νίενν Ὀγ ἴ,. 

Ηοτβὲ ἰῃ {πὸ ὄευμο ὧ6 ἢ ἸἼείοῖγο ὧθς  οἰζοίοης, Χχιῖϊ. (1801) 

Ρ. 18486Ε{- Τἢο [διγηθβς δηά ροοά ἰδπιροτγ οὗ Ὀοϊῃ νυγιῖθύβ ἀγα ποῖ 

τογα σοηϑρίσυοιβ ἤδη {παῖ ΔΌΠ|Ὺ: [Π6 [Ο]]οννπρ᾽ 15 δὴ ουἵ- 

[η6 οὗ ἴΠ6 δγριιπιεηῖβ δ᾽] Ἔρά. 

1. Τα ἵννο βυρεγβογιρίίοηβ εἴ 5 ὅδ ἀηα 469. ΘΔ. 5ἰδίϊηρ δ ἢ βοπια 
αἰγοιπιδίδητ δα! ν {πς ρἷαοε δηά οσοδβίοη οὗ {πὸ ἀεϊίνετγ οὗ (μ6 ἔο]οννῖηρ 
ἀϊβοουγθε, αῦὰ πιυίυδ]ν Ἔχοϊαβῖνο, δηα οδηηοῖ Ῥοίῃ Ὀὲ {πε ννογίκ οὗ ἰῃς 
βαπὶ δυΐπογ: νου {πὸ δυίΐῃοσ οὗ ι1.2 6 δ ἤανα γερεβδαιεα βυβδϑίδης ιν πὰ 
Βᾶπιε ρδγίϊουαγθ ἴῃ 44 9} οὐ ἀοε5 4 9 γεδλὰ 'κὲὸ {π6 ννογάβ οὗ οπα ψῇο 
μαὰά αἰγεδάγν τνυῦϊτίεη (Π6 ργανίουβ {{|6 11.3.4: φηα ᾿υ8ὲ γεϊδι θα δὲ Ἰεηρτη 
(ς. 2--4) (ῃς ἀεἰ8:18 βιιπηπηδτιΖεὰ τὴ ἢ Ψνδη Ἡοοηδοζεῦ, ἴῃ γερῖγ, οοπίεηάς 
{μδῖ, 1 11.-4 τνογὰ ἴῃς τνοτῖκ οὗ 4 ἰαΐογ δυΐϊπον (ἤδη 44. -ο. 26, ες πουϊά, ἴΐ 
6 δαδά ἔοϊὶ 449 ἰο Ῥὲ ἰπ͵υγίουβ ἴο (6 ὑπ! οὗ ἴμ6 δηΐῖγο Ὀοοῖς, εἰϊ πος 
ἢδᾶνε οδηςο! δὰ ἰξ, ογ (ργεΐίεγα]ν) δανε 2γεσογυεα ἵἴ, ἃ8 ἴῃς ογἱρίηδὶ [1]-, 
ἰηϑογίηρ Πὶ8 ονῃ ᾿πἰγοαυοίίοη (186-440) δεν ἰἴ; πὰ ὑγρὸ5 (παῖ {π6 ἢεν 
μεδαάϊηρ, 449, 15 γτεηδεγοὰ Ὡεοθβϑαγυ ὈΥ (δα ἱπίεγγυρίίοη οσοαβιοηθά Ὁγν 
441-29 (ςἰἰ65 οὗ τεῖιρε) ; [15 οἰγοιπιϑίδης 41 15 ἀυς ἴο {πα ἴονε οὗ τεροι οι 
(Ἔβϑρεςοῖδ!ν οὐ πε σοησυσϑί οὗ (πς ἰγβηβ8- ογάδηϊο [εγγϊϊογυ)  ῃϊοπ οἤαγδαο- 
ἴ6Γ1Ζ65 ἴῃς δυΐῃογ οὗ Ὁξ. ἩΗογϑβί γερῖϊε5 ἐπὶ τὲ 18 πιογα ἤδη ἀουδίξιϊ] ἱ 
441::-15 195 Δῃ ογίρίηδὶ ραγί οὗ Ὠ.. ; Τ᾿ δπά ἐμαὶ 161 ψογα, ἔπε ορεηΐηρ τννογάβ οὗ 
5', ““Απὰά Μοβε68 οδἱ]βδά υηΐο 411 ἰϑγδαὶ, δηά αἰαὶ ὑπΐο ἐπ απὶ,᾽ ννουϊά ὃς ἃ 
βυδήοιϊεηῖ ᾿ηἰγοάἀδυοσίίοη ἰο τυδδί ἕο ]οννβ, δῖον ἴῃς ᾿ηϊογγυρίοη.--- ἀοα5 ηοὶ 
866 πὶ ἐμαὶ δὴν ἀεδηϊίε σοποϊυδίοη 858 ἴο ἴη6 διϊοσβμὶρ οὗ 111-40 δὴ Ὀς 
ἄγαμῃ ἔγοπι (πε οσουγγοηςα οὗ με ἄοιδ]ε (16. Α5 ἴῃς ἵννο δεδϊηρϑβ ςἰδηά, 
ἴῃ 5ρὶῖε οὗ ναὶ νδὴ Ἡοοπδοῖίκεσ ὑγρεβ, ἴμεν σαπηοί νν6}} θ6 Ὀοίἢ {πὸ ννογὶς 
οὔ (ες 838π)6 τυγϊζεσ ; Ῥαυΐ ἃ Ποδαϊηρ' ἰἸεπάβ ἰἰβεϊ γεδάιγ ἴο ἐχραηβίοη ; δηὰ 
ἰΐ, 48 86 6158 ἴο Ὀ6 ἰἢε 486, 49 15 Ὀαβεά ὑροη 3417, τυ ϊο ἢ ἔογπιβ (8366 ποῖς) 
ραγί οἔ δὴ ἐημϑεεέϊοη ἰῇ ἴἰῃ6 ογίρίηαὶ ἰοχὶ οἷο. 1-, 49, ἴῃ 118 ργεβϑηΐ ἔογηι, 
τειἐδὲ Ὀ6 οὗ ἰαῖεν ογἱρίη μδη ο. 1-.. Ὑδότγα 15 ποι πίηρ' υηγεδβοηδοΐα ἴῃ ἀπὸ 
βυρροϑιξΐοη ἰΠδὲ, 45 ἐογπιυ δῖα ὃν {πε οὔρίθδὶ δυΐπογ (νοεῖ μοῦ ργοσεάθα 
ΌΥ 441-58 οὐ ποῖ), (15 {| τνᾶϑ οοηϑί ἀδγαδῖν Ὀγίοίες [μδη 1 πονν 15, αηα ποῖ 
Ἰοῆρεγ ἴδῃ ννὰ8 ϑυΐϊδοίθηε ἴο πιαῦὶς ἴῃ6 σοπιπιεησοπιοηΐ οὗ ἰῃς δοίυαδὶ 
““ ἀχροβιί(οη " οὗ {πε ἰανν, ργοπιβεα ἴῃ 1ῦ, ἃ5 ορροβεά ἴο ἴῃε ἱηἰγοάιοίοτυ 
ιηδίϊογ οσοηϊδίηεά ἴῃ τὅ-49, 

2. Ἰηοςοῃπ!ϑίεηοία8 δἰἱερεὰ ἰο Ἵχὶβὲ Ὀεΐνεεη ο. 1-4 δηά ο. ς--26 :-- 
(α) ἴῃ 21.156 1: 15 βαϊὰ ἐμαὶ 411 ἰῃς σεηεγαίίοη νηΐ ἢ γεθε!εα δὲ Καάεϑα 

μδὰά ρεγιβϑῃεά ἴω ἰῃ6 ψ]ἀογηθϑ85 ; Ῥιιϊ ἴῃ σ᾽" 1137 ςἴγοββ 158 ἰδία οἡ ἴῃς ἔδοὶ 
(μηδὲ ἴῃοβα ννοηι Μοβοβ 15 δι ἰἀγοββδίηρ ἀγὸ υυνἱΐηεββοϑ οὗ ἔῆε Εχοάι5, δηά 

ἘΝ.8 Βεϊοηρβ ἴο Ρ' (ρ. 7). 
Ὁ 8εε Ὀεΐονν, Ρ. 78... αὴ Ἡοοηδοῖΐζεσς ἀγριθ8 (παΐ ἴπ ο. το πε ΝΥ γίϊες 

ςοηβηαβ Πιπιβεὶῇ ἴο ἔπε ἰἤγεοα οἰ([168 οὗ τεΐαρε ἴο ὃς ἰηϑιυἱο ἴῃΏ Οδηδδη, 
ἴΠοβϑε ἀρροϊπίεά οἡ ἴπε Ε. οἵ ογάδη δανίηρ Ῥδδθη δἰγεδάν ποις ὃν ἢἰπὶ 
ἰη 4.31.2. θυ 1 τεηπιδίηβ βίγδηρε, 845 Ηογϑὶ γοπιαγβ, ἰπαὶ ἤδη οοπἕεπι- 
οἱαίηρ, {Πεῖτ ροβϑιῦ]ς ζυΐυγε δυρτηεηϊδίίοη Υ ἴῆγεα τογα (ν.85), 6 5ῃου]α 
τηαΐκο πὸ αἰΪυϑίοη ἴο ἴπο586 νος 6 παά πιεηϊοηοά ἰη 441-93, 



ΟΝΙΤΥῪ ΟΕ ΠΕ ΤΕΒΟΝΟΜΥ ἸΧῚΧ 

ὈεΙοηρ ἰο ἐπ βαπια βΡ᾽ οπογαίϊοη νυνὶ ἢ ν Ιοἢ 1 πονῇ μδα πιδάς ἃ σονοπαπΐ 
αἱ Ηογερ. Κυδῆθη δγριιθϑ, “ὙἼΠε δυΐμογ οὗ ο. 5-1 15 αὐναγα ἰπαΐ (ΠῸ 
γεοϊριεηΐβ οὗ ἴῃς ει. Ἰεριϑαιϊίοη. ἀγα ποῖ ἴῃ ἔδοϊ ἰθπίϊοαὶ τ (δε 
υυϊΐπεββαβ οὗ {πε {πεορἤδην αἱ Ηοτσγερ (5ες 821} ττῦ δἃις.), Ὀὰξ πονογίῃ 6655 
ἢ ψ15Π65 ἴο ᾿εη έν 6 πὶ ἢ (πο πΔ. ὍΠα δυΐμογ οὗ ο. 1-4, οἡ {πῸ οὐμποῦ 
Πδηᾷ, 15 ραγίϊου αυὶν δηχίοιιβ ἰο αἦδέλγριῖςῖ ἴΠ 6 π. [5 ἰἃ ποΐ οἶδαγ ἐπαὶ Πὸ 
σδηποὶ 6 4130 {πΠῸ δυΐπογ οὔ ο. 5-1ὶι 9 [Ι{ 15 γερ!Ἰεὰ : (1) {Π6 ἔογπιβ οἵ 21116 
Ατα Πἰπλιεα ἴο {Π6 ““πιεη οὗ νναγ, 1.6. ἰο {Π6 δ]ὲ πηα]65 ; δηὰ ἃ ἔαϊγ ρῥσγο- 

Ρογίοη οὗ ἰποβα υπάογ ἱννεηΐν ἴῃ {π6 2πὰ γεαγ οὗ ἰῆε Εχοάιβ, νου 6 
Αἰῖνα 511}, 238 γεαῦϑ αἰϊογνυναγάβ. (2) 1[{ 15 δαπηιίίεα!ν {πΠ6 ργαοίος οἵ Ὀι. 
ἴο σοπηργεῃοηά {πΠῸ ραβὲ, {πε ργεβεηΐ, απὰ {πὸ ἔπαΐυγα σι δηδγαίίοηβ οὗ [5γδ6] 
ἴπ δὴ ἑάξαϊ αὐἱῖν, ἀπά 50 ἴο ἱγεαΐ, ἴογ ἰπβίδηςθ, {πὸ [5γϑο 65 δὐάγοβϑεαά ὃν 

Μοβεβ 85 πιόογδῖν ᾿ἀδης δ] νυ ἴΠο5Ὲ νΠο οδπια οὐ οὗ Ερυρὲ, ογ γεθε]!εὰ 
ἴη {86 ΜΠ άογη 655 (4.9. Ὁ (23) γ19 οἵί. 521. 2 ει. ; σομρΡ. δεγογε γοιν 6γέ5, δὴ 
653 917 20] (2) : {πε ροϊπὲ οὗ 5315 ἴο ᾿ἰπηβϑὶϑὲ οἡ ἐπα ἕαςϊ {παΐὶ {π6 σονοπαηΐ σοπ- 
οἰυάςά δἱ ΗἩογοῦ 15 ποΐ δῇ δηοϊεπί σονοπαηΐ, πιδάθ νυ “οὐγ δίπογβ,᾽ 1.6. 
τυ (Π6 Ραϊγιαγοῃβ, θυ 15 οηα Ὀἰπάϊηρ' οἡ (ἢ 5γδεὶ οὗ ἰο- αν, (6 5γϑεὶ 
Πο56 βεραγαίθ ἡδίϊοηδὶ αχίβίθηςθ, απ παίϊοπαὶ σοηβοϊουβηθβ85, θερδη δἱ 
{η6 Εχοάι; δηὰ ἴῃ 1132 {πΠ6 δἰ] υϑίοη ἰο “"γουγ ομ!] ἄγη νῆο πᾶνε ποῖ 
Κποννη,᾽᾿ ὅζο., 15 τηογοὶν ἱπίεηάδά γῃοϑίογίοα ν, ἴογ (π6 ρυγροβα οὗ ἜπΊρἢῃδ517- 
ἵηρ ἴΠῸ ἀρρϑᾷδὶ ἴο ἴποβε νῃῆο βίοοά πεατγοῦ ἴο ἔπ6 ὄδνεηΐβ ἀδβϑογσι θεά, δπὰ {6 
γουηροῦ οὗ νΠοπὶ, ἴῃ {ἰΠ6 σοποορίϊοη οὗ {π6 υνυγιΐογ, μπδαὰ βοΐ! ν νυ ποϑϑεά 
{πΠεπΔ. Τῃα δυίμογ οὗ ο. 1--4 15 ποῖ ποῦ δηχίοιϑ πα ἰἢ6 δυΐπογ οὗ ο. 5-11 
ἴο αἰἰδεϊηρι 5 {Π6 ἔννο σ᾽ πεγαίίοηβ: ἴῃ 2.410, σροακίηρ ἀϊδέογίοαγν, Ὧς 
βίβίες δὶ {πὸ σι απεγδαίίοη ΠΟ ἢ γερο δα δἱ Καάδϑῃ παᾶ ρεγιβῃεά ; Ὀυϊΐ 
εἰβεννῆογε πῈ ἜἼχρῦεββαϑβ ΠΙπΊ56 ] Γ ἴῃ ἴθ πΊ5. 51: ΠΊΠατ' ἴο ἴποβε οἵ οὅ 113: 50, ἴογ 
ἰηβϑίδηοθ, ποῖ οἱν 'ἴπ {ῃ6 ἈΡΡΟΔΙ οὗἉ 45:13 33.. 840, 86... ας αἰθὸ ἴῃ 19 (“ἀπίο 
γοι ᾽)) 19. 39. 33. 36, Οπ6 ΨΠἼΟ Δ55]5ὴ5 (45 Κυξηπβη 4068) ς. 1-4 ἴο ἃ 5δϊηρ]ς 
δὐΐπογ, σαπηοί ἱπογοΐογε (οη {815 στουπα) ἄγρια ἸορΊ ΤΑΙ (Παΐ ο. 1- 15 ὉῪ 
ἃ ἀἰεγεηῖ μαπά ἔγοπι ο. 5-11. 

(δ) Τα Μοδθιίεβ απὰ Ἑαοπηῖθϑ, ννμο ἀγα ρἰαςθα οὐ {μα σαρζό [οοίϊηρ ἴῃ 
29, ἀτε ρὶδοϑά οη ἃ αέγεγεγιέ [οοϊϊηρ ἴπ 240 81. (Ἷν 70) ς τη 239 6 γ ἀγὰ Ῥοίῇῃ 
ργαϊβεά ἴοσγ βανίηρ βοϊὰ {πῸ [βγϑαδϑὶ 65 Ὀγεαδά δηὰ ννδίογ, ἤθη {ΠΟῪ πνεγα 
Ἰουγπαγίηρ ραϑὲ {μεὶγ ἰογγίίογυ ; ἴῃ 253" (δ) ἰὴς ΜοδθΙ65 ἀγα βαϊα φιοΐ ἴο 
μανα πιδεὶ πὸ ϑγδοὶ τος ἢ Ὀτεδὰ δηα νναΐογ, δηὰ 16 ἐμ Ἑὰοπιῖοβ 

(ν.8: (2) ἀτὸ οοπιπιεπάθά ἴο {πὸ [5γϑο  δ6β᾽ ἕανουγαθὶο γεραγά, (ἢ Μοδθὶίοβ 
(ν.“- 1 (δ. 6) ἃγα Ἔβχργεβϑϑὶν Ἔδχοϊυάδα ἔγοπι 1ἰ. 

νη Ἡοοηδοῖογ γορῖ 65 {Παΐ 245 (Ὁ γείεγβ οὴἱν ἴο (πΠ6 ““»ρηπορτΐες (ν." (Ὁ) 
--ὠν.ὅ0-ὁ (4Ὁ-Ὁ) γρίγγιηρ' ἴο ἴῃς Μοδθίίε5,---ὴ ἰηϊεγργείδεϊοη νῃῖοῃ Ηογϑβί (ρ. 
197) 41|1ονὺβ πιᾶὰν ὃς τγτρῃς. Ηε ροϊηίβ ουἕξΒδ γί ποῦ (παὶ ἐπΠ6 οσσαϑίοη οὗ 
254 (6) σᾳηποῖ μάνα Όδοη {Π6 οπα δἰ δα ἰο ἴπ 2539: {Π6 υπίγιοπαϊν δοϊΐοη οὗ 
{πὸ Μοαβρίίοβ ἱπ Πιτηρν Βαϊαίαπι (Νι. 22-24) πιλυϑδὲ ἤᾶνα Ῥεαη αἴϊοεγ {πὸ 
πιοϑβϑᾶρα ἴο ϑίποη (Π ι. 28: Νὰ. 213}, απὰ ἃ ,ογέϊογὶ αἴϊον {πὸ {Γ᾿ απ 655 

«αἰἀδὰ ἰο ἱπ Π ὲ. 2539, νυ ἢ πιυϑὶ πανὰ θδοη αδἱ {πὸ ἐἰπιὸ οὗ Νὰ. δι “8, Απά 

{Π6 ᾿ῃη]υποίίοπβ ἴῃ 2350 7) ἀγὸ θαβεά, ποῖ προη Ἑάοπι᾿β ἰγεαϊπιοης οὐ ἴ5γδεὶ 
ἴῃ {πὸ νυ] ἀογηθββ, θὰ  ἀροῦ 115 Ὀοίηρ γα 615. “"Ὀγοίμογ,᾽ ᾽΄--τὰ γϑ δι! οηβῃρ 
ποΐ 5 51:5 ρ τη {Π6 οα56 οὗ Μοδϑ. 

34. Α5 τεραγάβ 41 Ὁ, 1 15 ὑγρὰ Παὲ ἴπΠ6 σοηποδχίοη ἢ ο. 1- 15 ἴοοβο : 
418-15 ἴπ πὸ γαν {ΠῸ 56αυεὶ οἵ ο. 3 : ““τίϑη, ἀἄδῃβ ἴα ραγίϊε μιβίογίααυς [ς. 1.--]» 

--.»... .. 

--..... 



ΙΧΧ ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

αυϊ ργέρατε δὺυ ἀἰδοουτβ [419] ; γίεη, ἀδἢ8 ες ἀϊβοουγϑ, 401 γάρρα] 6 ἴα ρατγίϊε 
Ηἰβϑίογσίαυθθ. Οεἱυϊ-οἱ {ἶγε δίθη ροἱϊοί 565 ἀάόνεϊορρεπιειὶβ 465 ρογίίοηβ ὧυ 
ΠὨευϊότοηομμα αἱ νἰεπηδηΐ ἀρτγὸβ ἰυ1." 5. Ο, 1- αγὰ ἢ βίοσγσιοδι, δηὰ τοὶ 
ρῬαγοποίϊο : ο. 4 ἰβ ραγεησίϊς ; δηὰ ἴῃς πιοίϊνοβ ἀρρεαδϊϑά ἴο, ἰῃ 850 ἔδγ ἃ5 
ΠΟΥ ας ἄγαννῃ ἔγοπι τῆς πἰβίογυ (ν. 3" 98. 38. 3,6.) γα ἀεγίνεά, ποῖ ἔγοτι (Π6 
γεϊγοβρεοῖ οὔ ο. 1-3, δυΐ οηλ ἱηοϊἀεηϊδ ηοΐ ἰῃεγα ποιϊοε. Τα πδίη ἱποπις 
οἵ ο. 415 Δὴ Ἔχρδηβίοη οὔ {με βεοοηα Ἴςοπιπιδηάπιχεηίΐ οὗ (ῃε Ὠεοδίορτα (ἢ 
45. 5, οὗ, οδο, 1 43:0. 57) : (086 δυΐῃπον ἴμυ5 (Δῖκ65 ἃ βϑρεοϊδὶ ροϊηϊ ἰῇ ς. δ, 
ψΒϊοἢ ἢ ἀδνεῖορϑ ἴῃ (ῃς ἔογηι οὗ δῃ ἱηϊγοάυςί(οη ἴο ἰἴ. Ηϊε 5 ᾿ννγχοῖς ἢ 
α. 5 Εἰ θεΐογα Βίηι (45 15 ϑῆοννῃ 4150 ὈγῪ 16 Ἔχργεβϑϑίοῃ ἄσϑε ἐαερλξ ἴῃ ν. δ). 

σ. 4, ἢοννενεῦ (48 να Ἡοοπδοίκεγ ροϊπίβ ουἵ), ἀοο5 Ῥερίη 1081 ψΠεγε 
ς. 3 Ὀτεαίβ ΟἿ (οἴ. 4 νὰ 433; δηά ἰῃὰ βἰδίθπιοηὶ [δδὲ ο. 1-2 5 οί 
Ραγεησίίο ἰ8 ἐεχαρρεγδαίεα : ἱπάϊγοςοινυ, δηὰ 80 ἔδγ 845 15 οοηϑίϑίθοηϊ ἢ (Πα 
ομαγδοῖογ οδ γεϊγοβρεοῖ, 1 18 ραγεπεῖς (Ρ. χνὶ). [Ιἶ, 845 18. ργοῦδοϊς, ἰῃς 
Πευΐ. ᾿ερ 516 ἰου ννὰ5 ρυ δ] 15 εα οτρίηδ!ν 45 ἃ βεραγαίς πιδηυδὶ, τ νουά 
ποῖ 6 τοζα ἤδη πδίυγαὶ ἔογ τ ἴο Ὅς ρῥγονί ἀεὰ νντἢ δὴ ἰβδίογιοδὶ ἰηϊγοάυο- 
(ΐοη, τεοδριτυἱαιϊηρ ἴΠ6 ἐνεηΐϑ ΨΒΙοἢ Ῥγουρδς [5γααὶ ἴο (δες 5ροὶ (433) αἱ 
ὙὨΙοἢ (8 ργοπιυϊμαίου Ὁγ Μοβεβ 15 ἰοοδίεά, δηά βειίηρ Ὀεΐογε (ἢ ρεορὶς 
ἴῃς Ι65830η9 δηὰ ψαγηΐϊηρϑ ΠΟ ἢ (Πς ΠἰβίοτγΥ βιρ ρεβίεά (οἷ. ΟΕ.}, Ρ. 10). 
[15 ἴσυς παι ἐς Ὠιβϑίογιοδὶ ᾿ηοϊάεηῖϊβ ποϊϊςεα ἰῃ ς. 1-2 ἀγα ποῖ υ}}|Ζεὰ τη 
41.909. Ῥυϊ 18 ἰξ πδοοββαγυ δαὶ ἴδον βῃουϊὰ Ὀ6ῦὴ) ὙΤῇε ντίϊογ, ἴῃ νεῖν οὗ 
ἴϑγαβὶ 5 βανίηρ ὅδε ᾿ς 9δΐοϊν ὃν επονδῇ ἰο {πε Ῥοτγάετγε οὗ ἴῃς Ῥγοπ δε 
Ι,Δπά, ἐχμογίβ (δε ρεορὶς ἰο ἴδῪ ἴο εαγί τῆς ργδοίίοδὶ ἀυεε8 ἀενοϊν!ηρ ἴῃ 
οοηδεαυθαςα ὕροῦ ἵπεπὶ (“ Αηά πον," 4: ςἶ, 1το]3); δηά ἱπιρεγέεοϊς σοη- 
οορίΐοηβ οὗ ἴδε βρί γί] ἡδίυγε οὗ αοα Ὀεϊηρ ἰῃς οὐβίδοϊε τοδὶ "κεν ἴο 
ἱπηρεάε ἰϑγδεῖ ἱπ ἀοίηρ (ἢ15, ες ἄννε]]8 ὕὑρου ϑυςῇ ἱποιάεηίβ οὗ (Πς ὨὶΞίοτυ--- 
οί οΪγ δα ᾿πεορῆδην δἱ Ἡογοθῦ---5 βεεπιοά ἴο Ὠἷπὶ Ὀεβὶ δἀαρίεά ἴο σογγοοῖ 
ἐῆεπι. Νὸο ἀοιυδιε [8 ἰ5 δὴ ἐχρβαηβίοῃ οὗ 58:10; Ὀυϊ ἰξ οεβ ἢοὶ δῆον [πδὶ 
ς. 5 ΗΠ Ἰὰν Ὀεΐοτε Ὠϊηι ἰη ἃ τυγιτθη ἔογηι : ἴῃς Πεοδίοριε δα νουϊὰ οὗ σουγβα 
Ῥε δοαυδιηϊεά ψἹ ᾿Ἰηδεροηάοηεν, δηὰ δε ἔδοΐϊ (παῖ 1 (ΟἸ]οννΒ ἱπηπιθ ἀϊδίου 
δἴιεγνναγαάβ πᾶν Ὀ6 (Δ Κδη 8458 δὴ ἰηδίοδίίοη {παΐ ἰὲ ννὰ8 αἰγεδαυ ἴῃ δἰ58 πυϊπά 
845 Ὧς ττοΐο. 

Α5 τεραγάβ λανέὲ ἑαπιρδέ ἴῃ 45, να Ἡοοηδοῖκοσ βαἀὐορίβ ἰἢε 5δπιὲ νἱεῖν 
ἐπαΐ 158 ἴδκεη ἰῃ ἴῃς ργεϑεηΐ οοπηπηδηΐδγΥ (ρ. 64 : 50 δη. ᾿Ξ ὐη]. Ὁ. 213. 5.}, 
τπδὲ {6 τεΐεγθῃςα 18 ἴο ργίογ, [689 ἔογπ)αὶ δηὰ βγϑίεπδίς δηπουηςεπιεηῖβ 
οὔ ἴδε Πευῖ, ἰανν8, νι ἢ (Ἰὼ ἢ σοποσρίίοη οὗ δε τυῦϊεγ) Μοβεβ ῃδά πιδάς 
ἔγοπι {πιὸ ἴο {π|6 ἴο {πε ρεορίε; Ὠϊ. θεϊηρ ἴδε ἤπ8] δηὰ Ἴσοιργομεηβινε 
ΒυΠιΔΓῪ οὗ ἴῃεηι. Ἡοτϑβί (ρ. 187 1.) ἱπάςεα οδ]εοῖβ (οὖ. δυ55, ἱ. τόρ ἔ,, 1. 
280 π.; ζυσι, 88.3.11; 13. 32, 1) (πῃαὶ Ὠί. νοῦ πιθηςοηβ οὐ ἱπΠ10}165 (παι 
δηγίπῖηρ θεγοηά ἴμ6 Πεοδίορτια πα Ὀθθη ργανίουϑΥ σοτηπιυηϊοδίεάα ὃν 
Μοβοβ ἴο {πε ρϑορὶε : (με δἷπὶ οὗ οἷϑ (23). ἰς ο ϑῆοινν (ῃαΐ (6 ἰατν8 γεςεϊνοα 
Ὀγ [5γδεὶ (γουρὴ Μοβεβ οαπια νυν [ἢπ βαπὶθ δυίμογιν δἃ5 ἴποβα βροόΐίθη 
Υ ἀαοάὐ Η!ϊπιδεῖ; {ἢ656 ἰανν8, ἢοννενεγ, αγὰ ἰηϊεηάδα ΟὨΪΥ ἴο οοπια ἰηῖο 
ἴογοα ἰῇ σαμπαση (45 14 ς38.(51) δὶ χγ.21}; δηά ς 8.31) 61 ᾿τηρὶν {πδὲ οΥ ἀγα πονν, 

ὅ Ννεβιρδδίὶ, Ρ. 67, ννῇο οἰἰ68, 45 115  γαιίοηβ (απηοηρϑί οἴπεγ Ῥᾳ558.65), 
ν.ὶ (Ἡδραγ, Ο [5γ86]1"}, οἷ. οἱ 6, ϑις.; ν.3, Δ υὐϊηρ ἰο 14} (1233); ν." (“7 
λαυε ἑαιοἠέ γοαυ,᾽" δις.), ΔΙΠαἀΐηρ ἴο ο. 5-26; ν.}0, ςἔ, 67.10.19, ν,}δ οὗ, οἢ 
διο.; ν.9 ("“ὙἸΓ 411 τἢγ Βοαγὶ,᾽" δις.), οἷ, 65 1οἱΞ ὅς. 



ὍΝΙΤΥ ΟΕ ΠΕΤΕΒΟΝΟΜΥ ΙΧΧῚ 

τ θα (Π6 ρεορῖς ἄγε οὐ ἴμε ροϊηϊ οὗ εηἰογίηρ σδηδδη, ρἰδοθ Ὀείογε ἰῃεπὶ 
ἴον ἴῃς Βγϑὶ ἰἰπι6. [ὑ δῪ Ὅς ἀουδίεά τπείμον [ἢ15 τἸηϊογργείδιίϊοη ἀοεϑ ποί 
υαηάυϊγ 5έγαίη {πε ἔδγπ)β οὗ ς Ὁ (61) 6ὶ : [Ὡς αἰϊεγηδίίνα νίανν, ΜΙ ΟὮ 18 ποὶ υἡ- 
ΓεδϑοηδΌϊα ἴῃ [1561 7, ὁδοὶ μαγαϊν ὃς 8αϊὰ ἴο Ῥς Ἄχοϊυάεα ὃυ πὸ ἰδηριαρα οὗ 
Ὠτ., 8116 ς᾽ 7» (ςἔ, 118}.--ἰο 5Β4Υ ἠοιπίης οὗ Εχ, 243---Ξυρροτγίϑ 1, 

4. Δ ΏΙα [π6 σεησγαὶ βἰημαγιν οὗ βίγ]α Ῥεΐννεδη ο. 1-4 (68ρ. ο. 4) ἀπὰ 
ς. 5-26. 28, ἰ8 ποίὶ ἀεηϊςά, ἔπεγα ἄγε ἌἼχργεββϑίοηβ ἰῇ ο. 1-4 ποῖ οσουγχγηρ' 
εἰβενδογε ἴῃ Ὠϊ., ννῃϊςῇ, [ἰ 15 8814, οοημῆγπι πα νον ἰπδὲ ἰἰ 8 [6 ψψογῖκ οὗ 

ἃ ἀἰδεγεηῖ απ, Κάαρη. (β 7. 15) ἰηβίδποεθβ ΠΚ γ) 2οςςεσείοτι 25 9. 9. 13.10.19. γ0 
(Βεηςς 05. 1186. ὙΤΏΕ ννογά οσουγβ αἰβο 09. 1257 [υ«. 21}7 [6τ. 428 Ρ8. 6ιὅ 
2 ΟἩ. 2011); ΠΏΠΣ 20 φτουοῖΐέ 28.9.19. 3 (ηοί εἰδεννῃεσγε ἰη ἴῃς Ηδχ.); 15)ΠΠ7 ζο 
δωῤῥίέοαίε 43 (4150 1 Κὶ. 853. 5. δ [Ὀδ6αϊ.] α2.); ἼΜΠΣ 20 ὅδ ἐηγαρεα 435; Ὃ3 
2 ἐγοπεζμγηπαοε 435.) ππΣ Ὁ» 2εοῤΖε 97 ἐριλεγίίαρος 435; 0 ἴον 3ὰν ({π6 
υ508] Ὠδυΐ. τνογά : Ρ. ̓ Ιχχχν) 41}: (ἢ6γα ἀγα 841|50 βοπὶα ροϊηΐβ οἵ οοηΐδοϊ ννῖτἢ 
{π6 Ῥβιγαϑβϑεβοίορυ οὗ ΕΖ. δηὰ Ρ (ἐδ. 8ὶ τό. 12 α), νὶΖ. ὅθ 0 415, Π3Ρ0) ἼΞ] 417, Ἤν 
Π)3 417, Π2Π 417.18. ῬῸῚ 418, ὗν 4325, 10) 455, Ὀὐπὺκ κΚὮ 453, Α»ιογίξε ἴῃ αἴ’ }9. 
20. 21. 44. ,9}9 54] 4 4130 ἴο Ῥὲ υβεά ἴῃ ἃ ἀϊβεγεηὶ δρρὶ!οβδίϊοη ἔγοπι γ} 207, 

ΤΏς [τ γαγγ ἔδαίυγεϑ ἴπυ5 ποϊεὰ 45 αἰδίϊηρυ δῃίηρ ο. 1-4 ἔγοπι ο. 5--26, 
ἀγα, ἴἃ υϑὲ Ὀ6 οὐνησί, τοϊδινοῖν 81:01. ὙΤῇε πλοϑί γοπηδυκαῦϊα οἠς 15 
ςογίδιηϊυ πΦγ,- τίμα ποτα 80, 848 ἴῃε νεγῇ ΨῸ 8 ραγιουϊαγιγ ἔγεαυδηῖ ἴῃ 
ο. 5-26 (ρΡ. ᾿ἰχχν! ΕἾ, Νοβ. 4, 22, 46). [πη ἴδε ο5ς οὗ (πε τγεβί, 1 δ Ὀς 
ΓΟΔΒΟΠΔΌΪΝΥ 5αἱὰ οὗ ϑοιῖς [ἢδὲ ἰἤεδγε ννὰ5 πὸ οοοδϑβίοῃ ἔογ ῃεῖσ 086 ἴῃ ο. 5-26, 
δηά οὗἉἨ οἴδογβ (ποϊδοϊν ἴποβε ἴῃ 417:18) (ῃδὶ {παν οσσυγ τη σοηησχίοη Ψϑ]Ὦ [ἢς 
ϑυδ]ες -τδίϊογ : τυ Ὦ 116 οἴδεγα αρδίη ἀγὰ ποὶ πιούα ἱπαϊσδίνε οὗ πε βεραγαῖς 
δυϊμογβδίρ οὗ ο. 1-4 ἴῆδη (δοβε ἔουπαά ΟὨΪγ ἰῃ ο. 5-11 (45 [50 66, ργῷ 85, ηΠ 

6}8 95) αγε---ἃ5 Κυβῃ. 4150 41|1οὁνν8 (αῦονα, ρ. 1χὶχ)---οὔ ῃς βεραγαῖε δι ῃογβῃὶρ 
οὗ [8686 ομαρίεγβ. Οἡ ἴδε οἵπεγ παηΐ, (πΠεῈ βεπεγδαὶ βἔγ]ε οἵἁ 4159 15 ἰπα15- 
τσ υ ΒΔ Ὁ]6 ἔγοπι (Πδΐ οὗ ο. 5--26; δηά 1 ἱποϊυ 65, ποῖ πιεγοὶν [ἢ Ὀγοδάδγ 
εδίυγοβ οὗ ἴῃς ᾿Πευϊεγοηοπιῖο βίυ]εῖ (νϊοῦ, 1{ ἰ5 ἴσας, Ἰεηα ἐπεπηβοῖνοβ 
τοδάλγ ἰο δάἀορίίοη Ὀγ ἀϊεγεηϊ τυγιῖεγ5), Ὀαὶ 4150 πιηιίεν ἔεδίυγεβ : ποίΐςο, 

ἔοτ Ἄχδπιρῖα :---ἰ Ἢ (183); 15 πρὸ (9535); 1323 ΟἿΨὩ ΠΧ (9})}; 19 γν (γ 
οὗ 215); 151 οιά φυοη τρριΐο () ἐλ ὶς ῥϊαοε (ΟἿ ττῦ; οἵ, τ κι 20 269 296); 19 
τσ (113 185); “δ ὉΣῪ 3 ἼΤΙΟ (οἴ, 1139); 257 πῸ} ολαπιρεα ἴο Ὅο, ἴῃς ΠὨεαϊ. 

Ἐπ πᾶν, Ὠοννενογ, πᾶνε δ ΘΩ οἤοβεη 85 βυρροϑίϊηρ (ἀρ το δῦ ἢ 
18ε σοπίεχί) πιογε ἀἰϑεϊποι!ν ἰμδη πὸπ) (νὨϊοἢ 19 γαΐμοτ δὴ ἱπμεγίίδηςα 85 
λεία) ἰῃς ἰἸάεα οὗ δὴ ᾿Ἰηῃεγίϊδηςς 845 σμοοεραδα ἐο (Ἶετ. 4.28: οὗ. σ᾽ (ἢ ἀεί). 
ΜΙ πῦπὸ ον, οὗ, Τύπον Ὧν 95. 9, [1 15 ἴγις (ρ. ἰχχχν), Ὠΐϊ. σσεβεν 

Ρτείοσβ 322}Ὁ ἴὸ 35: θυ 320 18 ρεπεγδαιυ υϑεά ΌΥ ρτείεγεηςα ἰπ ἴπα »ισέαΞΆ. 
5θῆβο οὗ 41} (2 5. 1815; δηά ἴῃ ἴῃς ρῆγαβε Ὁ" 303 Εχ. 1.58 Ρυ. 243) ,ο19, οὐ 303 
Ὁ ΕΖ. 27. 33.35.5 285.:8 Ρ9. 465; Ὁ 2303 ΟἿΪΥ ]οη. 2). Απά 330 οσουγϑ 
Ὠι. χ)89,5. 3.9. [1 8 ποῖ οἷοατς τπαὶ (ἢ6 86 οὗ 4»"ογίΐφ ἴῃ τῇ δις. 15 Ἰησοη- 
αἰϑίδης Μ] ἢ 118 υ56 ἴῃ {πε τῃεϊογιςαὶ εηυπλογδίίομβ 7} 207 : 566 Ῥρ. 118.) 97. 

Ζ [ἡ ἴποὸ 115ἴ, Ρ. ἰχχνὴ Ὲ, 566 (ον ς. 1-} Νοβ. 17, 19, 25, 29, 47, 52, 52, 
55; (ἔοσ ς. 4) Νοϑβ. 1:ό, 348, 8, 9, 10, 12, 14) 22, 23, 28, 37, 41, 42, 45. 49, 51, 

62, 68ὁ, 69 ; (ἴον ῬοΐὨ) Νοβ. 4, 11, 13, 15, Τό, 21, 28, 40, 46, ς8, ὅο, ός-.---Ιἡ 

4", εχ οὗ ἰπεθς ἀγὰ ἔοιιπά ἰοροίμοτν, ἐουγηρ δἰπιοδὲ {πὸ επηίῖγα νογβθ. ἴη 
41.329. τς 5υΞκίαϊποα οτγαίογίςδὶ βϑίυ]ε --- ἡοίΐςε 650. ν. 7.8. 15:19. ὅ2:8,.ὄ ὃς. 4750 
(ΠπογουὮΥ ευξεγοηποπῖο (ςοτρ. Ὁ. ΙΧχχν ). 



ΙΧΧΙΙ ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

ψνογά (ρ. ᾿ἰχχχίϊ, Νο. 52); 239 329 γὸκ (157); 329 γ (ς᾽ οἵδ 113); 49 Ὑ ἹκῚ τα 
(Ρ. ᾿ἰχχχῖϊ, Νο. 59); 410 (οἷ, 121}}; 419 τ (1.45 11.14 2077; δηά οὗ, 1γ5); 40 (ςἔ, 
2870) : ,423 (ςἢ, 148 2856); 439 ΠΟ δηΐδ Ο'κῪΟ (719 2658. ὙΠα οο»εδίνιαΐξίον οὗ 
τηϊηυίεν δηὰ Ὀγοδάογ ἔδαΐζιγεβ σοηϑιϊυϊο5 δὴ ἀγραυπιεηΐ οὗ δοπιε τνεὶρϊ, ἴῃ 
ἔανουγ οὗ ἴπεα υπηΐϊίγ οὗ αὐ πογϑἢ ΡΥ 

Εχοερῖ ἔογ ἴῇοβα νῇο ποῖά ἴπαὶ 1. 15 ἴπ6 νοῦς οὗ Μοβεβϑ, 

{ηὴ6 αυδδίίοη οὗ ἴπ6 διϊπογδῃϊρ οὗ 11--40 15. οὗ ϑδυδογάϊηαϊα 

ἱπιροτίδηοαθ. Ἐνβρη 1 Ὀ6 ΤΡ ΕΥ δϑϑοιρηδά ἴο 4 ἀϊβεγεηΐ μαπηά 

ἔγοπι ο. 5--26. 28, [Π6 οσοῃοϊιϑίοη ἀοαδ5 ποῖ γεϑῖ ὉΡροὴ ἃ τι] τυἋ6 

Οὗ οοηνογρεηΐ ἱπαϊοδίίοηβ, δυο δ5 ρίνα σορΌΠΟΥ ἴο 411 {Π6 

Ὀτγοδάσδγ δηά ἱπιρογίδηϊ γϑϑι]ῖ5 οὗ ἴπ6 οὔ ο4] συγ οὗ ἴῃς ΟἹά 

Τακίαπηθηῖ. Νοῦ, ἰῇ δὴν οἂβθ, οδῃ ἰΐ να Ῥεθὴ νυγιτῖδπ πιοζα 

[Πδ8ῃ ἃ ἔδνν γϑδαῖῦβ δἴϊαογ ἴῃ Ῥοάν οἵ 1. Τὸ ἴπ6 ργϑβϑεπίὶ τντῖογ 

(Πογ ἄρρθδᾶγβ ἴο Ὀ6 πὸ σοποίιιδῖνα γεάϑο ΨὨὮΥ Ο. 1--2 5δουϊά 

ποῖ Ὀ6 ὉΥ ἴδε 54π|6 δηά δ5 ο. καὶ Ηἢ. ; δηά [ῃ6 οηΐν γεάβοη οὗ 

ΔΩΥ εῖρὮϊ ἔοσ ἀουρίηρ ν μεῖδον 41.909 15 Ὁγ ἴΠ6 54π|6 ἢδηά δἷϑο, 

5665 ἴο ἢϊηΊ ἴο 6 οὔθ ΨΠΙΟἢ δήϊον 411 δυ ποῖ 6 σοποίιϑῖνα 

εἰἴΠογ, νῖΖ. {παὶ {π6 διιΐμογ οὗ ς. 5--26, ἀδϑιγιηρ ἴο βδὺ ψῇδΐ 

ΠΟΥ͂Ν ογπι5 41.209, τη ρῆϊ Πᾶνα Ὀδεη Ἔχρθοίθα, ἰηβίθδα οὗ ἰηβογίηρ' 

ἰ Ῥεΐνεθῃ σ. 1- δηὰ πε Ῥοαν οὗ ἢ15 αἰδοοιζβα (6. 5 .), ἴο 

ἢανα ἱποογρογαΐϊδά 1ἴ, ἢ δὶς οἴπον βιπηΐαγ Ἔχῃογίδι(ίοηβ, ἴῃ 

{Ππ6 αἰίατ. 

Ὀ111π|., ἕο ἔῃ6 ρυγροβε οὗ Ἔχρίδιηἰηρ ἰἢ6 Ρῃπεηοπιθηδ Ὀγεβοηϊεα Ὀγ πεσα 
ομαρίογβ, πιαῖζοβ {πε οἷανοῦ δηὰ ογίρίπδὶ κυρ ριεϑίίοη παῖ 156-239 γννὰβ ἴῃ ἴδε 
ἢγϑε ἰηβίδηος γε 845 δὴ πιβίογιοδλὶ ἰηϊγοάυοζίοη ἴο ο. 5-26. 28 ὈΥ {με 
δυΐδον Πἰπιβοὶέ (ἰπ ἴπς “λέγ ῥεγβοη) : (815 Ἰηϊγοάυοσίίοη ἰῃς τεάδοϊοσ ψῃοῸ 
Ἰηςογτρογδιεά ἈὈΐ, ἴὰ 6 Ῥεηΐϊ. ννὰ8 ὕπαρ ἴο γοϊδίη ἴῃ ἐμαὶ σῆδαρο (ἔογ ἰὶ 

5 ῊΗ. 6. Μιίοδπεῖ! (..8 22. 1888, Ρ. τ56 5.) καὐάπ, 458 οπαγδοίοσιβες οἵ ἰῆς 
Ὠευΐῖ, βίγ]θ, δηά ἔουηά 4150 ἴῃ ο. 1-4 : ἼΝ εγίϑἑ (650. ν ἢ {86 ἰηξ, 8405.), 
4255 η,30 819. 30 7117 (705, 2412.16 Γγ)3), 2820. 32 ΛοἾδ5, 071) σγεαΐί, εἰπεῖ αἴοης οὕ 
τυ ἢ οἵπεν αἰἰγι υιξνος, ἔος γῃεϊογίοδὶ οἴξεςς ; αἰοης--- 27 45: 7. 8. 53. 34. 86. Σ7 «19 (33). 
22 (25) ,γ,19, 39 ΟἿ 1171816 268 293. 3. 33. 51..,,.13; ἴῃ ϑι1οἢ ρῆγαβοβ 45 ργεαέ απᾶ ἐαϊ (οτ 
"παπιν, ὅχς.), 119..38. 210. 81 438 610. 22. ,321 8156 9. 1. 2 χΟἹΤ. 21 1.1.28. γ6δ 2869, ΣΝ δὶ 

τ 27 83.4; 2ΠἸογεὖ (Ῥ. χν δοίξον) ; ὨΨῚΝ Ἰηἰγοάυοίηρ ἃ βοίαπιη ἀδοϊαταίίοη, 45 
η9 85 οὐ δ; 80 ὈΠΡῚΗ 113 (105. 2216 5); “πὸ αὐύὺ. 4325 γ5 53 οδ' 13κ. 10 ((γοηὶ Ἐχ, 
428; 50 ν,18), 2859, κ' πη πρὰ αὐ ἑδαΐ ἐΐπιθ 19.18.18 χϑὰ χ(. 8.13. 18. 31, 22.164 «δ ΟἿ 

1οἷ 8: ΠΝ 566 ) ἃ5 δῃ 6χοΐ., 18:31 )34. δὶ οὖ 1138 χοἱδ (Ὁ 4150 ἰη Ὁ3 [ο58. 63 81; 
ἔχ. γἱ αἷ.}; 5 Ἢ πν ΠΩΣ 135. 93 οὐ (Ὀυῖ οἴ. 105. 118 3; τ 5. 1216 Πδυ.), 54. 
ὮΡ 97:39 41ἡ», Θοπ)ε οἶμοσ Ὄχργοββϑίοῃβ οἰϊδά ἐδέα., 58 “πα Ἴ)5 45, ορὴη (45 
98; υϊ 5εε 2 Κ΄. 1717), ἄγε ἴοο {{{||θ ἀϊξειηςσίνα ἴο Ὅὲ τγοαὶϊν ον ἄεξηςς οὗ ἃ 
βίπρὶ!ε δυΐϊογ. Απά, ἰπ βεπογδὶ, ἐχργεβϑϑίοηβ ϑεα Ὀν οὐδεν εμέεγοποπεῖς 
ὐγίὲΐεγς ἔνα ποῖ ἢ 6 1} σορεηον οὗ ἴῃοβε οοηβηοσά ἴἰο Ὠῖ. 5-26. 28 ἰίβείς, 
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νου ἴΠπεπ ἢᾶνε τεδα ἴοο τυ ςἢ πὸ 4 γερο ίοη οὗἉἩ ραγίβ οὔ ἔχ. Νιυ.), θυϊ 
Ὀεϊηρ υν] Πηρ᾽ ἰο δαογῆσε 1 (ἴον ᾿ὲ σοηίαϊ πε πῆδην ποις 65 ποῖ ἰο θ6 ἔουπά 
ἴῃ τδς εχ βεῖπρ ἔχ. Νὰ.), μα αἱϊεγεὰ [5 ἔογπι, σβαηρίηρ (6 τὨϊγὰ ρογβοη 
ἱπῖο με ἢγβί, ογ βεοοῃά, δηά 80 ργεβεγνεά 1 δ5 ἃ αἴβοουγβε οὗ Μοβαβ. 
ΤΠ5 Βγυροίμεϑιβ δοοουηῖβ ἔογ Ὀοΐἢ ἴῃς ταβθηδηοοβ Ὀεΐννεοη 1ὅ-29 δηὰ 
ς. 5-26, δηά (ἢς αἰ εγεηςεβ : πε τεβεπιθΐδηςσοβ ἀγὸ ἀτε ἴο {πὸ ἴδοϊ ἰπδὶ (δα 
ογιρίηδλὶ δυΐϊποῦγ 15 ἴῃ βαπια; ἴδε ἀϊδεγθοησεβ αγὸ ὅπ ἰο δά οηβ, οὗ 

σβδηρεϑ, ἰηϊγοάυσοα Ὁγ πε τεάδοϊον, ἱπ (86 Ῥγοςαββ οὗ ἰγαηβίογπιίηρ {πὰ 
Ὠατταῖϊνε ἰηΐο 4 ἀΐβοοιιγβθε. Α58 τεραγάβ 41.329 Ὁ111π|. σοηβιάογβ {πδὶ (8 
ΓΕ5ΘΙ0165 (ἰὰ ϑίυ]α δηὰ ἰοηθ) ς. 5-26 ἴοο οἱοβοῖὶν᾽ήη ἰο 6 δε ψνοσγῖκ οὗ ἃ 
αἰδγεηῖ Βαηᾷᾶ ; ἢε σοη]εςοίυτεβ ἱπεγεΐογα {πδι ἱἰ 15 ἐπ τοῦ οὗ Ὦ, δυὶϊ (παῖ 
ἰϊ ἐοσπιεὰ ογἱρίηδ!ν (ἢ ροτγίϊοηβ οὗ ο. 29-20 : Ρ. ἰχχῖν) ραγί οὗ δ οἱοβίηρν 
Βοτγίδίογυ ἀΐβοουγβε (ἔὉ]οννίπρ ς. 5--26. 28: ἤεηςς ἔσυό ἑαιρὴξ ἴῃ ν.δ), δηὰ 
νν85 ἰγδηϑίογγεα ἤσγο, 45 δ ζοῃποϊυβίοη ἴο ο. 1-3, ὉΥ (ἢ 5απι6 γεάδοϊοσγ τνδο 
ἱησογτρογαῖεά Ὁ. τη ἴῃς Ρεηίΐ. 

Κνεβίρμαὶ (ρρ. 87-103) δἀορὶβ εἰ δἰ πιῖῖασ νῖονν; ὃδυῖ Πα {Π|πηΚ8 (οη ἰἢς 
Ἑτουπά οὗ ἴα ἀουδ]α ἰηϊγοάδυςίίοη 11.254 Δηὰ 4449) τπαὶ {πε δυῖΐδμον οὗ 1τὅ- 
45 ἴὴ 115 ογρίηδλὶ ἔογπι τνδϑ ποῖ (6 δυΐδῃογ οὗ ς. 5-26, Ῥυὶϊ 84 δοπηοννδαῖ ἰδίας 
Βευϊεγοπογὶο τυγῖϊοῦ, νΠο σοπιροβεὰ ἃ βεραγαίΐε, ἱηπάδρεημάσηϊ ἠατγγαίϊνε, 
ἀἀεβογιδιηρ Ὀγιςν (δε Ἐχοάυβ απὰ ἴῃς σοησισβὲ οὗ δηδδη; ἰδ δηδ] 
τεάδοϊος οὗ ἰπε Ἡεχαίευςἢ, βϑδογ δοίηρ (π6 ᾿ηαϊνι 4} }} οὗὁἨ 15 βουγοθβ ἴο 
Ἑ“Ὠγοποϊορίοδὶ ογάογ, ἰγαπϑίεγγεάα τῆς ἤἢγϑι ραγὶ οὗ (Π15 ἠδγγδῖϊνα (οπδηρίηρ 
αἱ ἴδῃς 58π|6 {ἰπ|6ὲ ἴπε ,γὰ ρεζβοῃ ἰηΐο ἴῃς ἢγϑι) ἴο 15 ὑσορεῦγ οξγοῃοϊορίοδὶ 
Ῥοϑβιίου, Ὀεοΐογε ο. 5-26. 28, δηὰ ννογίκοά ὕὑρ ἴῃ βεοοπά ρματὲ ἰῃΐο ο. 27. 31. 
44, δῃᾷ (Βε Βοοῖς οὗ ΄οββυδ (ἰδς Ὠευϊζετοποηιῖςο 5θςος! 5). 

[ε πιᾶὺ Ὅς ἀουδιεα ψνΠεῖπεῦ δυο σοπιρ]!οαϊοα Πγροίμεβαβ ἀγα τεαυϊγοά 
Όν {πε ἔδοεϊβ; (δι οὗ Ὠ)111η1. 15 ογι ἰοζεά ὃν νη Ἡοοηπδοῖζον ἰῃ 29 δέον, 
ν11}. (1880) Ρ. 141} Βοίῃ, ἴῃ ἰδε νῖονν ἰδίκοη οὗ 41.995, ἄγ σοηποοϊοά ὉΠ ἢ 
(Πεογῖ65 οὗὨ ἴῃς ογὶ ρη8)] διγδυρεπιοηΐ οὗ ο. 29-21, ἸΠΙΟΝ Μ}}11 6 σοηϑίἀεγεά 
ἀϊγεςγ. Τῇε ὑγορεγῦ ροβι(ίοη οὗ 41. ---ὐντἢ 115 ΔΙ] υ5οηβ ἰο Ηοτγεῦ, δηά [8 
ἰγεδιπιθηί οὗ “μεπαατπηίαϊ ργϊηοῖρῖς οἵ Ὠϊ., ν!Ζ. ἴῃς βριγι(υ δ} οὗἨ (οά--- 
56 6Π15 οογίδίιηἶγ ἴο Ὀς δέγῦγέ ας. 5-26. 28, ταί ποῦ ἔῆδη αἰίον ἰξ, 

(2) οσ. 29-24- ΤῇΘ ραγίβ οὗ ἴπθϑθ οπαρίοσ ψ Β]Οῦ ἤᾶνα 

ΟΠΙΘΗ͂ν ἰο Ὀ6 σοηδιάεγεα δῖ6 ο. 29-30. 24211.18. 234-80 ,,.246:.47-. (ἢ 6 

τοϑὶ θαοΐϊηρ᾽ δαάπλι θα ϊγ ἀογινοά ἔγοπι οἴπετ βοιγοαβ. Ὅῇα ἰοϊϊονν- 

ἸΏ ἃε {πΠ6 ργίῃοιραὶ ρτοιιπάς ᾿ροὴ ΠΟ ᾿ἢ 15 αἰοϑιοηδά 

ἙΠΟΙΠοΥ δ65α ρᾶϑϑαραβ ἐογπηοά ραγί οὗ ἴπ6 ογιρίηδὶ Πειΐογ- 

ΟΠΟΙῚΥ :-- 

1. ΤΒουρῃ Πεαυίογοηοπιῖο ννογάβ δηὰ ρῆγαβεϑ δρουηά," (ἢ ἰοηθ οὐ {δε 
τνδοῖο (εχοορῖ πη 40}1.29) 15 ηοὶ αὐἰΐς (πΠαὶ οὗἩ 1. ἰἴ5ε! ἢ, δα βενεγαὶ Ἔχργεϑ- 
5:05 οσουγ, Μ᾿ ΠΙΟὮ ἀγα ποὶ ἰουπα εἴθεννῃογε ἴῃ Ὠΐ. (566 Ὁ. 220). 

2. ΤΏε σοηποχίοῃ 15 βουηθίϊπι65 ἱπιρεγέεςϊ, ποῖ οηἱν Ὀείννεεη 208: (10-2}) 
(δ ἱπαϊν!υ.41), απ 293) (33,8. (πὲ δηΐγα παίΐοη), Ῥυξ Ἔβρθοῖδ!ν Ὀεΐννεεη 
401"}0 δηά 401}δ- (566. Ὁ. 221), πηαΚίηρ, ἃ πεχὶ ἴο ἱπιροβϑιθ]ς ἔπαὲ 2011 σϑδῃ 
δανο 5βἰοοά ογὶβ πα }ν ἴῃ 115 ργαβϑεηΐ ρἷδοθ. 

5 866 ἴδε οἰϊαι οη5 ἔγοπι [π656 ομαρίογβ, Ρ. ἰχχνὶ 
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4. 20.3.35 (0.3 1οἷῦ φροδῖς οὗ Ὠϊ. 88 αἰγεδάν ““νυϊςίθη," δηιϊοϊραῖξρ 
{ΠεγθῦΥ 419." 

4. Τῆς βἰδηάροϊηϊξ 5 ἰῃ ραγίβ οὗ ο. 29-10 ἀἰ ἔεγεηὶ ἔγουλ δῖ ἴἴ 15 ἴῃ 
ἴῃς Ῥοαγν οὗ Ὠϊ. [π (ῃς Ῥοάγ οὗὨ Ώ)ιϊ. (ς. 5--26. 28), (6 ἔνο αἰξογωδινοοε-- 

ονεάϊεηοσς, του ηρ ἰῃ ἡδίϊοηδ] ρτγοβροσγιυ, δηά αἰϊἰβορεάϊοηςο, του ρ ἴῃ 
Ὠδίο!δ) ἀϊ8αϑίον---γε Ὀαϊδηςοα οης ἀρδϊηϑὶ {πε οἴμοῦ; οὔς 158 ποῖ γεργε- 
βεηϊεά 45 πιοῦςε {κεν ἴο ἔο!ονν μη {δα οἶμον (οἴ, 2818- 168.) 1ῃ 203 (32.-- 0" 
ἰῇς Ἰαἰΐογ 15 δον αϑϑυμηδά ἴο να Ὀδοη τοδὶ Ζεοά, δηὰ ἰῃς ἐδ] πεηϊ οὗ 
ἰῃε ουγβα (2951::-35 (22.329) 195. τηδάς ἴπ6 ροϊπὶ οὗ ἀεραγίυτε ἔος ἰδ Βορεβ οὗ 
ρὈεοηϊΐθηος δηᾶ ργοπ) δε οὗ γοϑίογαίίοη δδεογιναγάς (40 1190), ΤῊ ἰ5 ἴδε 
οσδρὶίδὶ αἰδδγεηος πιο αἰἰϑιϊηρυ θηο9 ο. 29-20 ἔγοῃιη Ὁ. 28. ἮΝμδῖ εω- 
σουγαροιδηίΐ, ἤδη, οὐ ἰηἀυοεπιεηΐ ἴο ορνεάϊεηςς, ἰἴ 18 δϑϊοά, νουϊά τὲ Ῥε 

ἴο (δες ρεορὶς, “ἴο αϑβϑύγο ἰξ ἰῆυ8 ἀϊδιϊης εν (δῖ 118 αροβίδϑυ τνᾶ5 ᾿πενι δῦ ]ς, 
ἴο δοϊά ουΐ ἰο ἰὲ Ὀεΐοτεδεαηά ἰῃε ρἱοΐυγα οὗ 118 γυΐη, δηα ἴο δηποιηςς ἴο ἴϊΐ, 
Ὀεΐογα ὄνδη ᾿ὰ 85 ἀδϑεγνοά τῆς ρυῃὶϑῃπιεηΐ, ἴΠ6 σοηαϊτίοη5 ὕροῦ ἩὮΙΟὮ 1 
τορι Ὀὲ ἀρδίη γεςεϊνεα ᾿ἰηΐο (οὐ 5 ἔδνουνγ" Τ 

5. Ετοηι ἴῃς ἰογπιϑ οὗ 324 57, ἰδ κδη ἴῃ οοη]υηοίίοη ἩΒ φιἾ5:9 (Ἰη ὈοΓὮ οἵ 
Ὡς ἢ, ἴἰ 15 βαϊ, ες Θοηρ 32}.5} 15 ἱρπογεά, δπὰ (ῃς Ἔχργεϑϑβίοῃ “" (411) ἔμ εϑ9ςῈ 
ψογάϑ,᾽ αἱ ἰεδϑὲ ἰῃ 4255, τηυβί γείεσγ ἴο βδοιπα σοπῃηπιοηάδιίοη οὗ ἴῃς Ὠδυϊ, 
αν), 1 18 ἀγριυςαά Ὁν Ὠ111πὶ. ἔμπας ἔπαγε ἔο! οννεά ογἰρίπα!ν ἴῃ Ὠϊ., δῆεγ (δὲ 
δοςουηΐ οὗ Μοβεβ'᾽ νυ ηρ ([Π6 Ὠευξετοηοπὶς ἰανν, δηρα ἀεἰνεγίηρ, ἰξ ἴο {δε 
Ῥυϊεϑὶβ (413.12), ἃ ἢἤπδὶ μογίδίογυ ἀϊβοουζβε, δ ἀγεβϑεά ἴο ἰμε ρεορῖίς, δηὰ 
ςοπηπιεησίηρ ἴ ἰο ἱπεῖγ ορϑεγναῆςθ Τηΐ8 ἀϊβοουγβα Ὠ11π|. οοηϑιεγβ ἰ5. ἰοὸ 
Ὀε ουῃὰ ἴῃ ρατγίβϑ οὗ ο. 29-20, δηά ο. 4 (νϊο ἢ 845 βενογδὶ ροϊηῖβ οὗ σοηΐϊδοὶ 
ν ἢ ς. 29-20 : Νεβίρμδὶι, ρρ. 69-723) ; ἰδε γεάδοίογ, ν8ο οσοπιρὶηεαά Ὠῖ, 1 
ΤΕ δηά πὸ ϑοηρ (321-95), μβανίηρ Ὀείογα δῖπι οι (8 ἤηαὶ ἐἴβοουτβε δηά 
[ες ϑοηρ, ςοηςεϊνεά ἰἢς ᾿ἰάεα οὗ ἰγεδίϊηρ ἰῆς ἴννο 848 ρδγδ οὶ; ἤδεηος δε 
τεπιοάς]εα ἰῃς ἀϊδοουγδε, ἢ δυο ἢ οπδηρο5 δηὰ δα θη 88 ἴο ἰγαρϑίογτη 
1 ἰηΐο 84 ““ ννυἱϊπεβϑ᾽ (21330) αραἰπϑὶ 15γδε] ἰη ἴῃς ὄἌνϑηΐ οὔ 118 ζυΐυγε αροβίαδϑυ. 
ὕροη Π111π|.᾿5 νίειν, ἴῃς πιαδίη αἰβοουγβα οὗ ὮὨϊ. (ς. 5-26. 28) νν68 ἔοϊϊονεὰ 
ογἰ ρίμδιγ, ἢγϑὲ γ᾽ 419.18. 32.-266 (ἢς ττιτηρ οὗ Ὠὲς., δηὰ (5 ἀεἸίνογυ ἴο ἴῃς 
ρτεβ.8), (ἤδη ὈΥ ἴῃς αϊγοοιϊίοηϑ σοηϊδίπει ἰῃ 271. δηὰ 1139... ἴον [8 ΌγῪ 
(ες ἢπδ] μογίδίογυ δαἀγοβϑϑ, οοπιργίβίηρ 4135. (45 δι ἱπίγοάυς 0), ραγὶ 
οὗ ς. 4 Δηά ο. 29, 4011. 1 δηὰ 424 5:5 (45 ἃ σοποϊιβἷοπ); δηὰ ΌὈγ ἴδε ποίϊςεβ 
431:38 411-8. ρῃησίηρ ]Ὦ Γ)» 5 δοοουηΐ οὗ Μοβεβ' ἀδδίῃ, οοηϊδϊηςα ἴῃ ρατὶβ οὗ 
ς. 34. ΤὮῆε δάαϊοηβ ἱπίγοάδυςσεοά ὃγ πα τεάδοϊον Ἰαο Μοβοϑ᾽ ὅπ] ἀἰβοουγϑα 
ὑνοσγα δβρϑοῖδι νυ 3019, δηὰ ρατγίβ οὗ 41.959, νυ ἢ Παγιηοηΐζε ᾿προγίεοι τ ἢ 
Π5 υϑυδ] βίγ]ε (45 ἜἼχργεβϑβίοῃβ ἴῃ ν. δ 17. δ. δηᾷά ν, "δ. 38. 81) 8 

δνεβίρῃαὶ, ἀενεϊορίηρ (8 (ΠΘΟΥΥ ἰὼ ρσγεδίογ ἀείδι!, γτοοοηβίγις5 ἰῃς 
βυρροβεά ἢἤπδὶ ἀϊβοουζβε 85 ἔοϊοννβ :---291.}6 [7512 41:3 2016:31 (7:52) 48:δὸα 20 Ἷ5-38 

" Θιηςεϊν, οὗ οουῦβο, “ψὨϊσἢ 1 δανς ςροζοηι"" 5ῃοιυϊὰ ἤανα Ὅδοη 5αἱὰ. 
Βιὲὶ ἐπ αγὔριυπισηΐ 15 πγαϊν σορϑηΐ; ἔογ, ᾿ἢ Πι. ννα8, ἔγοτι πὸ ἢγεῖ, ἃ 
τυγίίέεη ὈοοΙκ, ἴῃς δντίΐογ, ἱογρείαϊ οὗὨ Πῖ5 γόϊε (οἴ, 212. ,5 [ρ. χΙ11]}, αὐ Ὡὶ 
δα ϑιγ ᾶνα υ5εα {πῸ Ἔχργοϑβδίοη, Οἵ, 2858. δ τυ ἢ {Πόγα 15 ἰπὰ5 το πεεά, 

ψ Ὠ1Ππ|., ἴο σοηϑίἀον δἰἰογεὰ ὃν {πὸ γεάδοίοσγ, 
{ Μεβίρδαὶ, ρ. 7: ἔ. - οὖ, Δ ε 1. οὐνι}. Ὁ. τοι ; ζυδθη. 8 7. 22 (4). 
1 209 θεΐηρ (ἢς ἀρρϑδὶ ἴο ἤδανεη δηά εαγίῃ, δηπουηςσά ἴῃ 4133, 
8 Οὗ, Ὀ1Π1π|. ρΡ. 22οἵ. 251, 279, 286, 287, 290, ὅοο ἢ. 



ΝΙΤΥῪ ΟΕ ΡΕΤΕΒΟΝΟΜΥ Ιχχν 

(233-29) “390-81 401-10. ,433.40. ,011-9 ,,γ45 “47. ἢς φἰἰγ θυΐα5 ἱξ, μποννενεγ, ποὶ ἰο Ὁ 
Ηἰπιβεῖ, Ὀαΐ ἴο ἃ ἕο! ]οννεγ, ννμο Πα {Π]ηκ8 αἰἰδομαά τὲ ("ἢ 419.18:. 94.299 ἃς δΔη 
ἰηἰγοάαοίοη) ἴο ο. 5--26. 28, ἔοτ {πε Ῥυγροβα οὗ οοπιηπιεηάίηρ ἐπε Πευΐ. ἰὰνν 
ἰο ἴῃ οὔβογσνδηςεα οἵ [ϑγϑεὶ (ρρ. 6ο ἔ., 69). 

ΟΑΔΕΕΙ͂Σ (ΡΡ. 11-12}) (Π1ηΚ8 παΐ {πῸ6 οὔγἱρίηδὶ δγγδηρεπιθηὶ τᾶν Πᾶνα 
Ῥεθη :-ττο. ς--26. 28, 2713. 11-18.4.19-18. 341-89 2860, 2057 (201-38) 401-10 2038 (29) 30}1-20 

425 5 αὐ Ὁ] 4115 16.335 (Π 6 ράγα!εὶ, ἔγοπι [Ε, ἰο ν.1.8), ἀπά 411633 ,.21-48.ἡὦ, 

ΤΠΕ ἰγαηϑροβιίίοηβ δηά αδἰζεγαίίοηβ, ροβίυϊαίϊθα Ὁγ {π6 

{Πδογι85 οὗ Ὀ11π|. απ Ν εβίρῃ δὶ, ἀγα ᾿π γι 51 4} ᾿πηργο δ ϊα ; 

αῃὰα 1 15 ἱπηροβϑιῦϊα ἴο (Πηκ {πὶ βυποϊθης σαιιθα μᾶ5 Ὀδθη 

βἤοννῃ ἔογ πανίπρ γΓεοοιγβα ἴο {Π6π|.0 ὙἼΠ6 δχρίδπαδίοη οὗ 4128 

4246, βιρρεβίεα ἴῃ ἴΠ6 (Οοπ)πιθηΐαγυ, 15 ΒΌΓΕΟΪΥ δαϑίαῦ: [ἴ 15 

Παγαϊνγ {κοὶγ ἰπαΐ ἃ ὑγῦοβθ ραββϑαρξ, βοῇ 845 4019, τνουϊά ὈῈ 

ΒΡΘΟΙΔΙν δηποιηςσεδα ὃν {ἴΠ6 ννογάβ 2138; δηά ἃ γεΐδγθησα ἴῃ 4138 

ἴο ἴπ6 ϑοηρ᾽ 4221.43 15 δἰζογ 411] πηογε ργοραῦϊθ. 4011:29 ἢὰ5 [6 

σαπαϊηα ᾿αυζογοηοπιο τηρ; Ὀυΐ 40110 ((1ῃ6 ραϑϑαᾶρα ψῃ]οῆ 

5Ρ6δΚβ οὗ ϑγ86] 5 ρεπιΐθβῃηοβ αἴδαγ δροβίαϑυ) σοηηθοίβ 50 

ΠΡΟ ΓδοΕγ νυ] 20118-., {Πα πὸ ἀουθέ 1 15 εἰἴπογ (ἸΓ νυττίθη ὈΥῪ 

Ὠ)) πιὶβρίδοβά, οὐ 15 ἴο Ὀ6 αἰἰγιρθιυίεα ἴο « αἰβεγεπὶ μαηᾶ. Α5 

ταραγάβ ο. 20, 1ἴ 15 1 8ΠΥ οδ56 οὗ {πΠ6 παίιγα οὗ ἃ βιιρρίεπιθηΐ 

--.ἰᾧὁογ {ῃΠ6 ““Εχροϑιίοη οὗ {Π6 [νἀνν,᾿ Ρτγοπλιϑϑά ἴῃ 1 (οἷ. 51 12}} 

ἰἴ5 σοπιρίεἰοα ἴῃ ο. 5-26. 28; ν.31-38 (22:20) ἀρρεαῦγ ἴο ΡῸ ψυἱ ἢ 

4010, δηά δ5 ὄνϑῆ ἴῃ {πΠῸ γεϑὲ οὗ {ῃῆ6 ομαρῖίδσγ {π6 ρῃγαβεοϊορῪ 

15 ποῖ δἱτϊορείμπεσ {πῸὸ βαπΊ6 85 ἴῃ {π6Ὸ Ὀοᾶάν οἵ Ὁ ΐϊ., 1 15. ποῖ 

᾿πΠ)ρΟβϑίθ!α {παῖ 1 15 1Π6 ννογκ οὗ ἃ ἰαΐεγ ᾿ειυζαγοηοπιῖο νυγιῖοσγ. 

ΎΤΠΙ5 τυγιΐογ, 1 πᾶν Ὀ6 οοπ͵]δοϊιγοά, Ραγίϊν νυν ἴΠ6 νον οὗ 

1Π5151ηρ΄ δἴγαε ἢ προ ἴπ6 ἀϊπίν οὗ οὈβεγνίηρ ἴΠ6 ΠὨαυςθγοποπο 

'Ϊανν, Ῥαγι ἔογ {ἴπ6 ριυγροβα οἵ οοπιρίθίηρ 16 Πιβίογυ οἵ 

Μοβοθβ, οοιμηθιηθα ἱπίο ἃ ψ ηΏοΪο, ἢ δυοῇ δαάϊτοηβ ἃ5 

5ΕαπΊοα ἴο Πῖπιὶ ἴο Ὀ6 περάξι, ννμαΐενογ σοποϊ ααϊηρ ποίίσαβ {ΠῸ 

Δα ΠοΥ ἢ ΠπΊ1561{ Πδα αἰδοπαά ἴο ο. 5--26. 28, ἰορεί ποῦ νυ {ΠῸ 
Ἔδχοθρίβ ἔγοπι ἴΠ6 παγγαΐϊνα οὗ [Ε, ννπιοῃ Ὀεϊοηρεά ποτα. 

ΤΠ βίγυσίαγο οὗ 1. παν Ὀ6 ἜχΒιριϊθα ἴῃ ἃ ΔΌι]αγ [ΟΓΠῚ ἃ5 

ΓΟ ονν5 :--- 

ὙΤΠΕ [πὸ αἰν!αϊηρ Ὁ δηὰ [05 'π ο. 29-24 σδηποὶ Ὀ6 ἢχοά τυ σοη- 
Πάεποα : 05. 1. 23 510} Πονν οΟἸοβοῖν ἐπε δίν]α οἵ Πὲ. πηαν δὰ ἱπιϊαϊοά ; 
Δ Πα ΡΟΒΒΙΌΪν πιοϑί, οὐ ἄνθη 4]], οὔ {πῸ δῖ. ραγίβ οἵ ο. 29-324 5που]ὰ θὲ 
ἀϑϑιρηδα ἰο 5, ΤΠς εδυϊζεγοηοπηῖος βεοίϊοηβ οὗ [1 ϑσα, [ἃ 15 ΟΌβογνδθϊα 
(Ηο]]εηθογρ, ϑέμα. π. Αἴγὴδ 1874, ῬΡ. 472-506), ἀρ αν ϑρθοῖδ!ν οἷοβα 
αἰ ΠΠ 1165 ἢ 1. 1-4, απ (Π6 Πουΐ. ραγίβ οὗ ο. 29-.24.- ΟἿ οἡ 20}" 8:10 41 6, 

--Ὁτ.“.5.ῦϑ 
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Ρ βτπ δὺ 1- 

"Οἱ ἴῃς στουπάϑ ἔογ δϑϑίρηπιηρ [Π18 ἰο Ὠ3, 866 ρ. 54 Ι΄. 
ἡ 4.21 ῃά 4ο110 ἀγα {π6 οηἷγ ἔννο ραϑϑαροβ οὗ Ὠΐ. ἴῃ ννῃῖς (Ππ υἱεϊπιαῖε 

τεροηίδηςα δηά γεβϑίογδίίοη οὗ [3γδε] αὐγὴν 115 δροβϑίδϑυ δηά εἘχὶϊς ἀγὰ ἼἿου- 
(επρίαἰοα. Τμον γε δϑϑοϊρη δα μογο---ποῖ υυἱέπουὶ μοϑιίδιοη---ἶο Ὠ, ποῖ οὐ 
δοοουπί οὗ (ῃς ἱποοιῃρϑ. 1 ὴ  οὗἁ βυςῖ ἃ ργοβϑρεοὶῖ τ [Π6 ραπεγαὶ ροϊηΐ οὗ 
νιεῖνν οὗ Ὠι.,---ἰου (Π6 δυΐμον νυγιῖε8 ηοΐ ΠΊΘΓΟΙΥ 848 ἃ ἰερ5δΐογ, Ὀυϊ 4150 ἃ5 ἃ 

Ῥτγορπεῖ, δηηουμποίηρ {πὸ οἵδες ργορμοῖβ (4.9. 6. 2010-14) [μονα 5 οουηβεῖ5 
ἴον Η!5 ρεβορῖθ᾽ 8 ννεϊίδγε ; δηὰ ἴῃς ργοπιηῖβδε οὗ υἱξπιαίε γεβίογδιίίζοη νυουἹὰ 
ποῖ πουΐγα!1Ζα ἴΠ6 πιοῖϊνε ἴο ορεάϊεηςε νοῦ ἐπε ργοβρεοί οὗ ϑυςἢ ἃ ἀϊἸδαςίος 
85 δηἰεοοσάεηϊ ΟΧΙΪα ννουὰ Ὀτγίηρ ἢ 1ἴ,--οθαξ οἡ δοοουηῖΐ οὗ πεῖς ἱπιρετγίεςι 
σοηπσδχίοῃ τυ (πῃ οοηίοχί : ἰῃ δας οδ56, ἴδε ραγαργδρῇ νι ο ἢ ἔο!]ονο5 
(4533.9.,. 4011-) ᾿πίγοάυςε5 ἰῃ6 πιοῖϊνα ἴογ ἃ ργέδεμεξέ ἀυΐϊν (5.66 453.“ ; 
4014 1δ0. 20). ἴῃ δδοῖ οδϑε 4130 ἰΐ ἰ8 ἰηϊγσοάυοςςα ὉΥ ““Εον,᾿ δῖ ἢ δοοογάϊηρῖν 
τηυϑὲ αϑϑίρῃ ἰἢς στουηπά, ποῖ ἔογ ]εμοναῖ᾽ 8 πΊοΓοΟΥ ἰῃ ἃ αἰθϑίδηϊς ἕαΐυγε (45; 

4059), Ὀυϊ ἔογ Ηἰβ οἷα πιβ ὑροὴ 15γδἊρὶ᾽ 5 ορεάϊδηςθ ἴῃ ἰῃς γεςσεηζ. ἴσηϊεςς 
ἰπεγείογα 1 πᾶν θὲ βυρροβεά [παι πε 2» οἵ 433 ἰηἰγοάπςε8 ἴα πιοῖϊνε, ποὶ 
ἴογ ν.39.8 Ῥυΐ ἔογ Ιβίςπιηρ ἴῃ ΚδηοΓγαὶ ἰο ἴῃς ργεςοάϊηρ, Ἔχῃογίδιίουϑ δηὰ 
τνατγηΐηρ5, ν. 6:5. πη (δὶ 4019. Ἐπουρῇ νυ Ὁγ Ὁ, 45 Ῥδεη πιϊϑρίδοςδ, 
1 566πὶ|8 παῖ (ἢ ργοπιῖβεθβ Ἴσοπίδἰπεα ἴῃ ἴπεβε ἔἴνο ρδβϑϑαροβ τηυδὶ Ὅς 
ἱπβογίίοηβ ἴῃ (πὰ ογρίηδὶ ἰοχὶ οἵ Ὠΐ., ραγδι]οὶ ἰπ ἰβουρδὲ ἴἰο Ϊεγ. 2ο Ὁ 
445 12 δίς., ἱπίγοάιςςοα ὉΥ 4 ἰαίεγ ᾿Πευϊεγοποπιὶς μαπά (οἴ. Κὔδηϊν, Σίν 
Ρ. 2132. Τῇε εχρίδηδίίου οὗ 207 ἴῃ 4533, αἰἰεπιρίοα ἴῃ ἴπΠ6 (ὐοπιπιειΐδγΥ, 
σοποΘ8]5 ἴῃς αἰ συγ, δηὰ ἰ8 ποῖ βαι᾿5ίδοίογυ). 

Σ Ου [Ππ6 δηδὶγϑβ οὗ {Π|8 ομπαρίεγ, 5ες Ρ. 294 ἢ. 
8 ἱποογρογαῖεἀ ἔτοπι 8ῃ ἱπδερεηάεηΐϊ βοιγοθ, 866 ΡΡὈ. 328, 347. 
Ι| [ποογροτδίςά ἱπῖο Ὠΐϊ. δἴ δη υποογίδίη δῖαρε ἰπ (ἢ Πἰδίοτυ οὗ (ῃς ἴεχι. 
Ἵ Οη (ῃς στουηαβ ίοσ ἴῃς δηδνϑὶβ οὗ 6. 34, 866 {Ππὸ ποίο8 σα ἰος. ἴα 

ν δ (ἢ ραγὶ Ὀεϊοηρίην ἴο 1Ε ἰ8 ““Απά Μοβεβ ννεηΐ ὑρ ἴο ἴδε ἴορ οἵ 
Ῥιβρδὴ " : {π6 τεϑί (ἴο 7εγέοδο) 18 ἰπβεγίεα ἔγοπι Ρ. 

δ" Οη (δες αϊδιϊποϊίοη οὗ Ὁ δπά [93 ἴῃ ο. 29-24, 566 Ρ. ἶχχν, ποίσ. Τδε 
δίγ]ςε οὗ 2918 411" 15 ταίῃεν {Παϊ οὗ Ὠ3 τὴ [05. ἴῆδη οὗ ΠὨὲι. ἰΐβςε 



ΦΤΕΌσΤΟΒΕ ΟΕ ΡΕυΤΕΚΟΝΟΜΥ ΙΪχχν! 

ΤΠΘ «Ξἴδρε5 ὃῪ ΨΠΙοΝ Ὠξ, δϑϑυπιαᾶ 115 ργαβδθηΐ ἔογπιὶ Γ΄ 

τμ5 βᾶνθ Ὠθεη (ΔΡΡτοχίπιδ ογ) 85 85 ἴοϊον :---ΟὨτοποϊορίοαϊγ, 

{1πΠ6 ρεαγίβ ἢγδὶ νττθη 6 Γ6 [ῃ8 ΒΙαβϑϑίηρ (9. 33)ν δπὰ {πὲ 

Ἔχοογρίβ ἔγοπι 1Ε (οὗ σουγβε, ἴῃ ἰῆ6 οὔρίηδὶ ἔογπὶ οὗ {πΠ15 

ἀοοσιπιοηΐ,  ᾿ηἰαγπγθάϊδίθ ραϑϑαρ 5, σομπηρίεῖηρ [Π6 πᾶγγὰ- 

τἶνα, ΗΟ δᾶνα ἢονν Ὀδοη ϑιρογβθαάδα Ὀγ, οὐ δϑβογρεὰ ἴῃ, 

Ὁ.1.). Τῇε [κεγηεὶ οὗ 1. σοηϑβιϑίβ πηαοιθίβαϊν οὗ ο. 5--26. 28; 

απά τη ῖ5, ἱΠ σμογὶ Πἰβίογιοδὶ ποίίοαβ δὲ {π6 δαρίππίηρ (ν]Ζ. 

44:9 ἴῃ ἃ Ὀγίδξετ ἔογπι) δῃηὰ Ἂπά, οσοηϑβείζυϊεα {π6 Ιδνν-θοοῖς οὗ 
7]7οϑβίδῃ. [ὃ ννὰ5 ργορδοΪΐν ργθοθάρα ὃν ἰἢδ ραγίξ οὗ σ. 1--4 ποϊδά 

ἴῃ ἴπ6 Ταῦϊςα; ἱποιιρὴ πιο γεοθηΐ οὐἱτο5 ἀγα οὗ ορίηίοη (δῖ 

[Π656 ομαρίοειβ ψογα ργεῆχαά ἴο 1 αδἴογνασγάβ. ϑοπιθ {π||6 

τἰπ|6 αἴϊοσγ {πΠ6 ἴκαγηεὶ οὗ Ὁ... ννὰβ οοπτροβϑά, 1 ννᾶὰ5. εηϊαγρεά 

ΌὈΥ 84 βεοοῃηά Ὀειίετοποπιο ψτίού (ογ ψγιεγβ), Ὁ2, τνδοὸ (1) 

ΞΡ απιοηϊοά [πΠ6 ννοτῖς οὗ Ὁ Όγ δάάϊηρ ἴΠ6 ραϑϑαρεβ ἱηαϊοαίεά ; 

(2) ἱποογρογαίβά, στ δάαϊτοηβ οὗ ἢ 15 (ογ {π6|γ) οννῆ, {π6 

Ἔχοοζρίβ ἔγοπι ἴΕ, δηὰ (ἰαϊκίηρ' 1 ργορϑΌΪΥ ἔγοπι ἃ ξοραγαΐε 

5ΟΌζΟΘ) {π6 ϑοηρ 321.433, ἢ ἴῃς ΠΙδίογιοαὶ ποίσεβ Ὀθ]οηρίηρ, 

ἴο 1ἴ, 4116:223,γχ2γ4. ΕἸἼἸΠΔΙΪΥ, δ ἃ 5111} ἰαῖοσ ἀδΐθ, {π6 νος {διις 

σοηϑδίαϊοα ννᾶ5 Ὀγοιρῆι ἔου πη }}Υ ἱπΐο γαϊδίοη ἢ {πὸ ΠΟ γατν 

ἐγατιθνοῦκ οὗ μπ6 ΗἩσχδίθευσῃ 85 ἃ νος Ὀγ {πε δαάάιίίοη οὗ {πε 

εχίγδοίβ ἔγοπι Ρ. 

ὃ 5. Ζαηρμαρο απαὶ ϑένέο. 

ΤὭΘ [Πογασγυ δίγίς οὗ Ὁϊ. 15 νεσῪ πιᾶγκεά δηά ἱηάινι ἀμ. 

Ι͂ὴ νοσδρυΐδγυ, ᾿πἀ66ά, 1 ργαβθηΐβ σοπιραγαίνεῖν ἔενν Ἔχοθρίοηδὶ 

τνοτγάς (Ρ. Ιχχχῖν); Ῥιξ ρασγίϊουϊας ννογάς, δηὰ ρῆγαβθϑ, οοηϑὶϑί- 

ἱηρ᾽ 5ΟΠΊΘΓΙΠ165 οὗ δηίγα οἶδιιβθβθ, γτεουγ ἢ εχίγδοσζαϊμδγυ 

ἔγεαθδηου, βίνιηρ ἃ οἰϊδέϊηοίίουοθ οσοίοιγίηρ ἴο ὄνεσυ ραγὶ οὗ 

[6 ψοῦκ. ἴῃ 115 ργεάοχηηδηΐξ ἔδαϊυγεβ, ἰῃ6 βίγὶα οὐ Ὁ. ἱ 

ΒίΓΟΠΡῚΥ οΟΥΡΊΠΔΙ, ἘρΓ ΓΕ ἀΠ]|||κα΄ τῃαΐ οὗ Ῥὶ δπᾶὰ νεῖν αἱϑβ 

ΒΙ πη ας ἴο τῆ6 ΠΟΓΠΊΑΙ δίγίς οὗ ΤΕ. Τἤοτα δίθ, ποννανογ, 

οὐογίδίῃ βεοϊΐοηβ οὗ ΤῈ (1π ραγίουϊατ, αη. 265 Ἐχ. 138.16 136 

195.δ, ραγίβ οἵ 2057, 2,430.88. 4.410.260) ἴῃ ΒΟ τΠ6 δυΐποτι 

(οτ σοπηρ!]6γ) δάορί5 ἃ ρδίεπεῖίο ἴομθ, δπὰ ψβεγα δὶς δίγὶθ 

αἀἰβρίαγβ ψῆδαϊ πᾶν ὍὈ6 ἰδογπιδα δὴ δρρτοχιπιδίίοη ἰὸ [Π6 

σίγα οἵ Ὠΐϊ. ; δηά ἴπαϑα βϑθοίϊΐοῃβ ἄρρεαγ ἴο ἤανε Ὀδθῃ ἰδ6 



ΙΧχν ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

Βοῦτοα ἔγοπΊὶ ΠΟ ἢ ἴΠ6 δυΐπογ οἵ Ὠϊ. δάοριοα 5οπια οὗ {86 

ἜΧργεϑϑίοῃβ σΥΓΘΠΕΥ τιϑεα ὉΥ Π1π|. Ἐ 

Ι͂η {π6 ἔοϊϊονίηρ 115ὲ οὗ [86 πιοϑδὲ ποίϊοεαδία ψογάς ογ 

Ζ ν' Ῥἤγαβοϑ οπαδγδοϊογιϑίς οὗ Ὠΐϊ., {π6 ἢσγϑεξ 16 πᾶν ὕανα Ὀδοη 

ΣΌΡΕ Ὁ ἰῃ6 ΔΙΪΠΟΙ ΚΥ {π656 ϑθοϊίϊοηβ οὗ ΤΕ; {ποβα 
ὙΒΙΟἢ ἔο]ονν ἀγα οτἱρίηδὶ ἴῃ Ὠϊ., οὐ οσοσιιῦ 50 γαγεῖν τὴ [Ε, (ἢδῖ 

[ἢδτα 15 πο ρτοιπά ἔογ βιιρροβίηρ' ἴῃδηὶ ἴο ἢανα Ῥδθθη Ὀοτγγοννοά 

[ςὩἢΘης6. ΤἼΤμα οσουζζδησαβ ἰη ἴπ6 αιζογοηοπης δϑοίίοηβ οὗ 

"οελμα τὰ αἷἶβδο ποίδαά (ἔογ ἴπ6 ρυζγροβα οὗ {πο γαΐίηρ {Π6ὶγ 

αἰῆηϊν ἢ Ὠ1.}); 845 νεῖ] ας, νἤθγα πδοθβϑδσγυ, ἴποβα ἴῃ οἴπεγ 

ραγῖβ οὗ {6 ΟἿ. (Ἔβρθοῖδίν ἴποβϑα τυειτθη πηάογ [Π6 ἰηἤπδηοα 

οἵ Ὠι1.). 

Ι. ἅπνπ 20 ἴουε"--(α) ἰϊὰ Οοά 45 οδὴῇ. ; 6᾽ η5 1οὐξ «1.15. 53. γΧ.χ64 6) τοῦ 
405. 16.309 [09., 225 2311, 90 Εχ. 205 (Ξ-Ξ ὈὨϊ. ς1). Αἴ8ο 7υά. ςδ: (Ὠεδοτγδ); 
ι Καὶ 4χξ (Ὀ ευ}.), οἵ ϑοϊοπιου ; Να. τῦ ὕδη. 9 (Ῥο(ἢ ἔγοπι Ὠΐ. η5); 58. 413 

97} τ49 Ὁ. 
(ὁ) Οὗ “οὐ β ἰΙονε ἴο Ηἰ5 ρεορῖε: 477 τοἱδ ([ῃε ραιγίδιο 8), 1οἱδ ((ἢς Ἢ), 

η518. χηδίδ]͵ Νοῖ 80 οἰϑενογα ἴῃ {πῸ εχ. Οἰδεγννῖβα ἢγϑϊ πη Ηοϑ. (31 οἱδ 
1116 τ4ὅ (0), ἴὰ ΠΏ ο86 [ΠΘΟΙΪΟΡΎ ἰξ 15 ἃ πιηἀδιιθηίδ) δηα (αρραγεηῖ}γ) ογί βίηδὶ 
εἰδαχοηΐ (οἷ, (με ποῖα ου γ8). ΑἾ8ο 1 Κ΄. 1οῦ, οῆςς ἴῃ 7ο6γ, (215), δά ἰη Ἰδαῖος 
ντογ. ΟἿ (Πς ϑγη. ῥροπ ἴῃ [6 βδπὶιὲ οσοηπεχίοη, Ὠϊ, 77 1τοἱδ (οἴεγννιβα 
2111); δηά 2:π 425. 

2. ὉΠ ΠΝ ὈΝῸΝ οὐδόν ρφοας : 614 γ4 819 7.118. 38 7.χ8. 7. 10 (2. 6.28) 7,3 1830 2814. 36. 6 
2955 (26) ,0)7 (αἰτναγϑβ, εχοερὶ 183, 1 εἰἴπαὸγ δόγυξ, ογ ρὺ αὔθ); 4118 3 (μοἱ 
Ὠ; 566 ρ. 337) τ ἐμρη το (ΟΝ 25); ]05. 2215, 80 Εχ. 20 (ΞΞ Ὠ . ςἢ), 
24,8; οἔ, 2,415 (Ἴπκ "κ). Οἰδμογννίβε ἢγϑεὲ ἴῃ Εὶ (1058. 243.15, ἀπά ρετγῆ. 7υά. 
1οἶδ 5. 857), τ 5. 2619 2 Κὶ, ςἸ7, δηά (τ κι π:)9) Ηοβ. 4. Μεγ τεαυεπὶ 
ἴῃ 7ετ. δηά Ἴσοπιρίϊεγϑ οὗ ἃ. Κρ (Ῥυῖ ποῖ ἀϑυδιν ἢ ἴΠῈ 5σδπια νεγὺς 
85 ἰηῃ Ὦιϊ,. ᾿(86]ῦ : [υἀἉ. 213. 17.195}. Καὶ, οδ. 9 (ΞΞ.2 ΟἩ. 55.339), 1150. 1Χ29.2 Κ΄ 177: 
35. 31.38. 221] (--. ΟἿ. 4455), ]ετ. 118 γ8.9.18. γγ10 γχ4}10 γ661}.18. γ0 12 229 26 428 
4515 415. δ. 8.1.2 ΟἿ, 2850, 

4. ὙΠΝὄ 20 ὅθ ἴοηρ, οὐ ἐο ῥγοίοηιν, οἵ ἄκγϑ (ἴπεὲ Πευΐ. ργοπιῖϑα ὕροῦ 
οὐεάϊεηςε ; οἷ, Ρ. χχχὶϊ) :---Ἕ(α) ἐο δὲ ἴορρ ς'δ (ΞΞ Εχ. 2013), 63 2ςϊδ;, (δ) 20 
Φτοίοτιρ 435.40. εϑὺ (δὴ χγ9 γ),30 227 ηο}8 γ27͵, ἘΠΕΘΟΒετε, οηἷν (δ) τ Καὶ. ,κ14 
(Όευι.) 15. 5410 Ργ, 28:6 Εςοϊ. 812; δηὰ ἀἰ ογοπεγ (Ἴπκ Ὁ ὙΠΝΠ) 105. 2451: 
Τυά, 27, 

4. Ἡλιοῦ 7ελουαΐλ ἐὰν (οιεγ, δις.) σοαῖ ἐπ ρτυΐηρ ἰδδό (πες, δις.), αἰίδομεά 

" ϑοπια οὗ ἴδε ἽὌχργοϑϑίοηϑ ἴῃ Εχ, 2021 αγο, ποννενεγ, 50 γι ΚΙ ΡῚΥ 
Ὠευϊζεγοηποπιὶς 85 ἴο ϑυρ; ρεβῖ δποίπογ Ἴεχρ δηδίϊοη, νιΖ, (πὶ ἴῃς ἰοχὲ οὗ τΠῸ 

Ὠεοδίοσυς ννὰ5 οὔ ΠΑ ΠΥ Ὀτγίείεσς (πδπ ἰἴ πον 15, ἀπά ἔπδαὶ ᾿ἃ μα5 ὕξεη 
Διρ! ῆεα ἢ ἐχρίαπαίοσυ δα ϊεϊοης ὉῪ δὴ δυΐπον ἀδρεπάςδηϊς ὕροη διὶί., 
δηά υβίηρ ἴῃς Ὠευϊετγοποπιὶς δῖγ]ς. Οοσρ. Ρ. ἰχχχνὶ, ποίφ. 
Οὐ Νοϑβ. 1, 23, 4. 5, 6, οοπρ., ποννενογ, πὸ ἰαϑὲ ποία. 
Σ 2.0.7. Ρῃ. τοδέ., 16) ἔς. 



ΟΤΥΓΕῈ ΟΕ ὈΕΤΕΒΟΝΟΜΥ ΙΧΧῚΧ 

τ οϑεν ἰο ἐᾷς αμα (γ΄ ΚΠ), βοπιειπιε8 ἰο 266 ργομναῖ (πΌ Κη), 2λ6 ραΐές, {λέ 
εἰέξῖος, ὅκα. : 139. 36 ἣο Ὁ 41.40 γγ17.8] γϑ 1.18 (13) γο7 χ66. 18. 30 γ.γ.3. 14 γ89. 2.-1δ 263 

27" 2883, 80 Εχ. 2ο}3 (-- Ὠ(. ς1δ); οἷ. 105. 15. 1.1.6 8 τῆς δἀάϊίίοη οὗ 
ας απ ἱπδεγίέαπος 431 τ0}0 γοὶδ 2153 244 261]; οὗἁὨ ο ῤοδ5έες ἐξ οἾϑ (3) το 3. 14. 21]. 
οὗ ας απ ἱπιλογίέατιοες 10 ῥοςεόςς τέ το 25}. 

5. Ὁ ΠᾺ λοιδε 977 δοπάσρε (Ἰἰϊ. 077 σἰαυες): 613 η8 814 χ.χ6. 11 (δ. 10) 7.05, 
2417 (Ε). 80 7υά. 65 (ρτοῦ. Ἐ") Μῖς. 66 7εἐγ. 4,182. Ετγοπὶ ἔχ. 143.}9 203 
(Ξ: δι. ς5)}. 

6. ΤΆ» (γομτὴ ραΐες (οἵ ἴῃ οἶεἰε8 οὐὗὁ 18γδ6]): 1213 1δ. 11.78.51 7.12. 57. 38. 9 
1 ΕἾ. 32. γ6ῦ. 11.14.18. }..3.8. γ86 24}7 (16) 2.14 2613 2862. δδ, 67 4112 50 Εχ, 20}0 (-- ὈὨϊ. 

ς5}}). Ηδεηςε: Κι 85 (Όευῖ.)-2 Οἢ. 6551, ΟΝ (ρεγῃδρ5) ες. 143. : 
ηα. πθλ ὮΡ ἃ 2εοῤῖεο ο77 Ξρεοίαϊ ῥοκεεσοίοη ηγ5 1435 2618, Οἱ, Εχ. τοῦ 

πῦ) Ὁ ὉΠ), 
δ. δ ὉΡ α λοῖν ῥεοῤῖε: η5 τ45: 2619 2859, Ματίεά ἔγοπι Εχ. 19} α λοῖν 

παξίοη (ςξ. 2239). 
8. Τῆς εὐνεηαηὲ (Π.Ὦ), εἰ πὸῦ ἢ δε ραϊγίατο ἢ, οὐ ἢ 15τγαοΐ (εχ- 

Ῥτεβϑβίηρ 8 ιπάδπιεηίδί μοοϊορῖοδὶ 68 οὗἩ Ὠϊ. : 5εῈὲ οἡ 4.5): 413.33.81 .3. 
,,3..9.13. 818. 0.11.6 γ0β χ72 2849 (201) 205 21: 12. 30, 96 (9. 13. 14. 31,35) 4.9. 86,36. 4150 

Δ (ἢ εν). ΟἿ, ἰὴ 7Ε ἔχ. τοῦ 247.5 4419. 7. 5. 4150 Ὠϊ, 4115 9 (ρ. 327). 
9. Ἡνλίολ 7 ἀπε οι παέηρ ἰΐσε ἐλὶς Ὧα» : 4965 71} 81.11 1οἷδ γχῖ8 1.419 (18) 

15δ 199 27,0 281. 13. 16 403. 811,16 (,ῃά τἱῇδουϊ 20-ὅἐα»} 6 121. 33. 850 Εχ. 54}, 
ἍΝΊ γος ἔος ἐΐεε τι1}3. 77. 38.21.4 281}; δηὰ νἱίμουϊ 20-(α)7 453 τιῖϑόὸ 1211 χχἱ 
(1233). 

10. ΘΠ 20 σαϊδ6 (οἴϊαγβ) 2ο 2οϑϑδέςϑ, 1.6. ἰο αέδῤοδδόδς (Ἰεῃονδῃ (Πα 
Οδηδδηϊίοϑ ἴγοπι Ὀείοτε [ϑγϑοῖ): 455 95 1133 1813 708. 410 χχ56 24δ.3.12 Τμ, 
21... γχγ38.5..} Κὶ, 143} 2135 2 Κα, 165 1τγ8 213 (πιοβίϊγ, ἱζ ποῖ 411, θεαΐ.). 80 
Ἐχ. ΞΔ Ναυ. 222, Ηξηος Ρ5. 4452, 

1. Ἵ Ὅνση (020 ΥγῸν") ἑαζε ἀεεα ἰο ἐλγ5ε1 7 (γομγεοὶυος), ἰεδέ ὅς. : 453 613 
81} 1116 .1.218.19. 30 γχκθ., 9η. ἽΚΌ ἽΦΕ) ἼΟΥΊ, 4: οὗ, ἽΚΌ ὈΠΊΟΡῚ 26 416 705. 241}, 
50 Εχ. 442. (Αἴβο Οη. 245 4139, δὰ αρϑοίυζεϊυ Εχ. τοῦβ, θαϊ ννἱπουΐ δὴν 
Θρεοῖδὶ ἴογοθ.) 

12. 4 »εἰρλέν λαπα απα α εἰγοίοδεα ομέ ανγη: 428 κοἷδ ηἶϑ 113 265, ἤδποα 
]ετ. χ)ιδ (ἴπ ἱηνεγίε ογάεγ), 4231 (ὑ»Υν), τ Κ. 853 (-Ξ.2 (ἢ. 633), ΕΖ. 20 5 
Ρ5. 1263, Τῆς ου»ιδίπαΐξίονε οσουγβ ἢγϑὶ ἴῃ ὈὉϊ. έγλίν λαπα αἴοης Ὀΐϊ. 
425 ΟἿ η8 οἿδ ,,.,.13 (οἴ, 708. 43. 90 Εχ. 4.9 6᾽ 1419 (οἵ. τ Ρ)}Π τεῆρλέ ὁ δαπά 
ν.3. 4.16), ,421}; δηά (οὗ Εάοπι) Νυ. 2ο. Ηεξηος Νεῖ. 1εὉ ἤδη. οἹδ, 
δέγεζολεα ομἦ αν αἴοης Ὠϊ. 939, 90 Εχ. 65 (Ρ ογ Η)ὴ. Ηξεπος 7ετ. 2γῦ 42}7 
2 ΚΟ. 175}. 

13. »20) 10 στύεαν, οὗ εῃοναῖν᾽'8 οαἱ ἢ ἴο ἴθ ραϊγίαγοῖϑ : δ 35 45) 610. 18, 238 
),Μ12.12. 8.18 οὶ 10}} 119.3} γ4]18( γ05 265: 16 2811 2138) γοἿὉ 417 705. 18 ςὃ 

2161... 3). Θο ἰη 1Ε, Οη. ςοὐ ἔχ. 1.45.1} ,215 ,,1 Νὰ, 1113.1416.38.22}} Ὁ. 413 

345; 130 Ὀϊ. 4159. (ρ. 327). 
14. Τὸ λφαγξορ ἴο ΗΠ ἐς ()7επουαλ'᾽ 5) νοΐρε (3 ΨΡΌΦ) : 4 (Ξες ποῖ) 839 οἱ 

115.139 1κδ 2614.17 210 281.3. 1δ. ἐδ. 61 403. 8.10.2 Φ0 Ἐχ͵, 153 (Ὁ), 195 235. 3 

Νυ. 145. 
16. 7εδοναΐ, ἐλ} (ομγ, γομγὴ Οοα, νετῪ ἵτεα. (ε58ρ. νι 412), δἰἱορεῖποσ 

τοτο ἰβδῶ 200 (ἰπ|658 (1 29.39.21 δις.), 850 Εχ. 4118 ςΣ 86.32.35 1035.36 (σπ7); 

" Βυάάος, Ζ,4.7 2. 1888, ρ. 222 (Ξ ΙΑ ἱολίεον π. ϑαηὲ. ὉρΡ. 107 ἤ., 181 2... 



ΙΧΧΧ ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

155 0. δ: 10.10.12. (-  Γς, ς δ. 9. 11. 14. 16). 2419. γχ,534.35 (20}}; 824. τοβ. 18. 11. 2η 

()γοι7). ΑΪδο πῃ οἵἴπογ Ὀοοΐῖκβ, ἐπουνῇ ἔδγ [6858 ἔγεαυθηί ἔμδη ἴῃ Ὠ 1, : ςοἔ, 
ῬὈΡ. 11, 21. ἴη δα ἔογιηυϊα “1 (2, ηοῖ "3 [ρ. ΙΧχχνἹ}]} δαὶ [ ἐμπονδῇ γόους 
(οά,᾽ οσοδϑδίοηδιν 4͵50 ἴῃ Ῥ,, δηά ἔγθαιςπν ἰη Η : νὶΖ. ἔχ. 67 16᾽}51,δν. αι 
Νὰ. τοῦ 1.541. 41 δηὰ 6βρ. ἰη [,εν. 17-26 (566 Ζ.0. 7Ζ. ΡΡὈ. 45, 54, 143). 

16. )ελοναΐ, δε Οσοά ο ἐᾷν (οτεγ, γοιν, ἐλοῖγ) μαέδενς : «1.31 41 68 1.2] 26 
27" 29:5), 80 ἰπ Ε, ἔχ. 415.16 (νους 7εδουαῖ, ν.5 [ἐὰν 2αἰλ6᾽], 13) 4. 

17. ΠῺΝ 20 δὲ τοὐ ]έγιρ : (54. ἴηι.) 135 γ0 χοἱθ 246 2: 2019. (56. 19) 1.49. 
18. [Ἴ]19Ὁ) ΠῚΝ 092 τοῦς αἱ ἐὰλθ ἀσοῖγε ὁ λἐς (ἐ1.}) βομῖ: τ 15. 3.31 γ85, 

50 ἢ ὃ ἔοτ 31 5. 229; δηά 2 πὰ ]εγ. 234}. 
19. Πδκ ἀοιυῦ τἰ3.»}}}Ἱ 7289 18:1. Νοῖ εἰβεννμογα ἴῃ (86 Ησχ. ; ἀπά γᾶγε ἴῃ 

οἴϊιεσ ὈοοΟΙκ5, ΤῈ Ὀεΐηρ᾽ ΡΘΏογΑΙΪν ργεΐεγγοα, 
20. 70 ταέ δεζογε ελουαΐ : 127.}8 1.,33.36.} «Ὁ 
21. ἸΣΝΠΙ͂ 0 δὲ ατιρεγεα : 151] 431. οὐ ἢ Κα, 1192 Καὶ, 17}8 (Ὀοτἢ Πεαϊ.}}. 
22. 716 ἰαμα ὠλί!λεν ἑλοις ροσεέ ἐπὶ ἐο ῥοςδόος {έ: 4,ακ (76), γὺ τιῖθ. 9 

242} (39) 2831. 65. ηοἷδ, οὗ, (νἱΐδουϊ ἃ τα].} οὐ 123, Θιπλ ]γῖν ἐς Ἰαπα τολείλεν 
λοι ῥαςΞεεέ (γε ῥα55) οὐδ ( 7ογυΐα") ἔο ῥοδεόος ἐξ: 415 3 6ὶ χγ8.11 4018. 41} 
427: οἵ, (ψἱεπουῖ ἃ τὰ ].) 433 οἱ ̓ τδὶ 708. 11}; δἱϑοὸ Ὠὲ. 43, 

24. ἽΠ 20 εἦοοφό (Μιὰ αοά 85 5υὉ].», ἰῃη ἃ ἰποοογδίϊς βεῆ56) : οὗ [5γδοὶ 
457 η5.7 τοῖδ γ43; οὗ {πε ον! ἰοδὶ ρῥγίεβϑίβ 185 2ιὅ [1 5. 23]; οἵ ἴῃς ξυΐυγε 
Κιηρ 1γ}5; δῃηά 65ρ. ἴῃ {Π6 ρῆγαβα “ἴδε ρίαος ννῃϊοἢ  ἐμπονδῇ 584} οῇοοβε ἴο 
οίαςες (ον 5ε1) Ηἰβ πᾶπηὲ ἔμογα,᾽" 125: 11.231. ..33.3. 762. 6.11 263, οὐ “(ες ρἷδεος 
ΜὨϊοἢ ]Θονδῇ 5841} ομοοβε" 1215 18.36.35} 530 167.18.16.}.γ8.10 [86.41.11 [05, ΟἿ; 
{πε ἰαιίες ρῆγαβε, α'8ο, ἢ ἃ δωπιαη βυδ]., 24176065, ΨογΥ οπαγδοίοσγίϑεις 
οὗ Ὠΐ. : ποὲ δρρὶοα Ὀεΐογε ἴο οὐ 5 οβοῖςς οὗ ᾿ἰβγδεὶ; οἴεῃ υϑεά ὃγ ἰῆς 
Πευῖ. σοταρίίογ οὗ Κίηρβ, οὗ ]δγυβαίςηι, τ Κα, 118. 33. 86 8.4. 48 (ἢ, ν.}6), 145 
2 Κι. 217 222: ἰὴ []εγ. οπος, 432., οἵ βγδεῖ. Αἴβδο ομαγαςῖ, οὗ 11 1ϑδίδῃ 
(418.9 4410 44.353; οὗ, γι} οδοφόνι ογι6, αἷβϑο οὗὨ ᾿ϑγδεῖ, 420 454, ΟΥ̓ Θοά» 
δρδίη ἑδνουγίηρ ἰϑγαοὶ ΌΥ τεβίογιηρ τὶ ἴο Ῥαϊδβίίπο, 15. τ4ῖ; »»:) ολοδέη 
ογιός, οὗ ἴῃς ίγυε ἴβγδοιε8 οὗ ἴδε ἔπΐυτε, 659.}8 5 Απά δρρὶϊεά ἴο 
]εμοναῃ 5 ἰάδαὶ βογνδηῖ, ἴῃς ἰηάϊνιυ4}1Ζ6 1 παιϊίοη, 421 490). Ὑνίος ἰὰ Ρ 

(οὔ {πὸ ρτγίθϑίβ, ἴο {πὸ σχοζωδέορ οἵ ἴῃ σοπισθοη 1 ον] 165), Νὰ. 1657, 
24. ("κι Ὃ) ἼΣΡΟ ΨΚ Γ}31 5δοὸ ἔοι, ἐλαϊέ ἐπίοννείμαίς ἐΐδ ευΐδ γον ἐὰν 

τάς (7 οι 7σγασῖ), αἱ ἰῃῆς εἐπά οὗ ἴδε ἀεβογιρίίοη οὗ ἃ ᾿παϊοῖα! ργοοεάυτγε : 
146 (Ὁ) 1η7.12 1τοϑ 2181 222].33,24 2,7ῖ͵;: ΤΠῖβ ρῆγαβο ἰβ8 ρεου] δῦ ἴο Ὠΐ, ; Ῥυϊ 
“δη ννὲ Ψ1] οχίεγηγπαῖθ ον] (Π0) ἔγοπι ἴϑγϑοὶ" οοσιγα 1. 2οἷΣ, 2 ὦ 
ἐχέεγηρεΐριαΐς οσουτβ α͵5ο Ὠΐ. 19}8 219 26:28.14, 2 5, 411 Καὶ, 149 222 2 Κὶ, 23: 
2 ΓΒ. 195; δηά ἴῃ {πΠ6 ργερῃ. οοηῃϑβϑίγ, "ΠΝ 2 τ Καὶ. 1410 τ65 (γ)}»30) 213, 

25. 75 ογάεν ἰλαΐ γελουαΐ πα} δες» ἐλθθ: 1439 24 (20) 2419, Ὁ ὄσοαεδε, 
δίρμοσ, ὃς. 127} 14381:2. 6. 10.14. 1610. 1δ, ογ {86 Θρἢ. δὰ οὐ [ἐμβόονδδ᾽ 5 δἰεςςίνρ, 
ΠΟΠΊΡ. 4150 11} 27 (866 ποῖδ), 713 1ς}8 288.}2 γο͵δ, οὗ, χα!δ, ΟΥ̓, ἴῃ 1Ε, ἔχ. 205 
2"-, 

26. δ} ργεαΐηεες (οἵ αο(): 434 « οἷ χ}3, 950 εἰβεύνῃεγε ΟἿΪῪ 322 ΡΞ. 
1502, 

27. Τὰς Ξίγατιρον, ἐΐε γαϊλονίθος, απ ἐΐδ τυϊάοτυ (ΛΟ Υ ὈγπῚ Π), 88 
ἴγρε8 οὗ ἴπ6 περαυ δῃὰ υηρτοίεοϊεά : 1οἱϑ 247: 19. 2). 21 2719. δῃά, τ (᾿ς 
Ζουΐίε, 1439. 1611.14 2613.1 Οἱ, Ἔχ, 22391- (1) (ἡ ἔνο αἰβαγεηῖ βοηΐθηςο5). 
Ήσηοα Ϊ6γ. γῆ 228 ΕΖ. 227. 

28. 2 Ρ2Ὶ 20 εἰέεανε ίο, οὗ ἀενοίίοη ἰο Οοά : τοῦ χ13 τ,δ(0)} 10 705. 22 
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215; ἰῇ σογγεβροηάιϊηρ δά]. 44. 80 2 Κί. 185 (οἵ Ηεζε κἰ8}}} ; οὗ ἀενοίίου ἴο 
ἔλϊδε μοάβ τ Καὶ. τἰὮ, ἴο δίῃ 2 Κὶ. 432 (4}} θθευῖ.). Νοὶ εἴβενβεγε ἴῃ {815 
ΔΡΡΙ]Ιςδίοη. 

29. ΠΣ" ἽΔἽἹ ἼἽΦΝΞ9 ας ελοναὰ λαέλ εῤοξόνη (1.ε. ῥγορεῖβεα) : 619 2619 41; 
10 πὸ, ἐΐοε, ὅς. (15, οϑῦ: ποῖ οϑῦκ, “νΝ): 111-31 68 οὗ; τοῦ (οἵ [κενἱ : 50 
183; οἵ, ἴῃ Π3ο5. 1215 5); 1135. 12 χς5 2618 2η2 2013 (183). (ΓΟ, ο5. 1415. 12 229 
2145..0. μά, 1δὺ Κι. «535 (12) 820. δό (411 Πευϊ.). Οὐοπιρ. ἀῇονο, Ρ. χνί. 

4ο. ΤᾺ» οογη, απὰ ἐδ» τιότυ τοΐτις, απὰ ἐλέη οἱἑ: η)3 τι8 1217 1.435 18. 285) 
41. 70 τοαῖξ ἐμ )ελουαΐ᾽ 5 τὔα)» : 85 1το}3 1133 τοῦ 26}7 289 γχο}6 7.5. 22; 50 

7υά. 23. Κι 23 4,14 855 χ723. 88 (411 Ὠευϊ.). ΟΥ̓ ςὃ (δὴ Ἐχ, 183 (Ἐ). 
42. Ἦζλο «λαὶῖ δό ἐπ ἰδοσέ ὅαγε: 1η 10}7 265 08. 207. 
43. Απα γερνιοηιδεν ἰλαΐ ἰδοιε τὐαξὲ α δοπαιαη ἐπ 116 Ἰαπά ο7) Ἐρνλέ: 

ςἶδχςἸδ 7612 2418. 35, 

44. ν ὋΨ στη κῦ ἡλέγιε ογέ σλαὶὶ "οί ῥὲ(ν λἴηι (ἐλϑνα): 18. τ49.6 1012. 31 
2513. Τῆς 5δπι6 ἰἄϊοπι απ. 4ς 3 19. 14,8; δηὰ ἔγεαυθηίν ἴῃ ΕΖ. (ς}} γ6 9 α.). 

45. γΌΜΙ δὴΠ (ἸΧΌΚῚ 1Ρ1Π) ὁσ (γ)ὲῪ) εομγαρέοις απᾶ σίγοηρ: 415 1.33. 705. 10 7' 
5.18 Ἰοῖδ, οἔἱ Ὠϊ. 433 ἸΠΥΩΝῚ Ἰπριπ, ὙΠα σχργεϑβδίοῃ ΠΊΔΥῪ 56 6πὶ ἴο Ὀ6 δη 
ογαϊϊπαγυ οπα ; δαὶ ᾿ξ ὀσουγβ θεϑ1:468 ΟὨΪΥ 1 ΟἿ. 22}2 289 2 (ἢ. 427 (γεηλίη!5- 
σαϑῆς65 ἔγοπι Ὠΐ. : ποϊΐςς [86 ἐο]]οννίηρ, πππ ὑΚῚ κΎΠ ὕκ, οοπιρ. Ὁ] Π ὶ. 15 
418, ἀπ ἴῃ 3 705. 19 81 τοξ). 

46. κΌΠ 3 δ) ἀπα 1 δέ σἵη ἐπ ἰΐδο: 159 2,13.(3) 2418. οἵ, 2133: τῇ ποί, 
2233, ἸπῊΗ δηὰΡ (ες ρῆγδβε υδεα 15 ἐο δδσαν δι, ἴεν. 190}7 22 Νυ. 1855. 5, 

17). ϑέαΐιες απὸ 7μαρυμετιές (Ὀ ὉΡΨΌΥ Ὁ"}Π): 4}. δ᾽ 8. 14. ΟἹ χγ83 71 ,)61)6. καὶ, 
ο'᾽ 2 Καὶ. τη3; τοὐπριαπάρνιεη, 5) 5538 (δ) οἱ 11 2617} Κα, 868, - Ζοεέϊπιονμίός 4 
6Ὁ; οἷ. οονινιαπάνιδηῖς απ σἰαίμέες 611 (1 ἐσεξίηηον 65), 27}0 ἔχ. 1535, ἴῃ (Πς 
ορρ. ογάες 452,1 Κὶ. χ}54 851. ςζαζμίες αἴοῃα 45 658 1613, ςἔ, 1η33.,. Απά ν ἢ 
τῆρπ, οογπεριανπάπιέτίς ἀπο σίαξμίες 1ο}δ 281}. 46 10 χ Καὶ, οὗ 118. 2 Καὶ. 1τηὶδ; 
σέαίιες απὸ οονπαπαπεηῖς 651 ΚΚ, τἰ8ϑ.. «ἡμαρνηδρίς 811} τἰῇ γο1δ 1 Κὶ, 22 
(1 δες ἐνιομίθε): οἷ, 1. 45613..1383 Καὶ, 183 2,5, ὙΠ ρ45585}65 ἔγοπι Κίηρβ 
γε 411 ᾿ϑευϊζεγοποπῖο. 

48. ΠΙΌΠ ΝΣ 216 φοοα 7αγα, οὗ σαπαδη : 155 ,5 411. 6ἷ8 810 (ν.7 ἃ φοοά 
αν αδ), 95 τι} [ο5. 2316 (ν.}5. 15. σοοα ργομγα). 80 ι (ἢ. 288 (ἃ γε βοεηςε). 
ΟΝ. Ἐχ. ,53 (ἸΕ) α φοοα απαᾶ δνοαά ἰαμκμα ; αἴΞδο Να. 147 (Ρ); Ὁι. 13, 

49. Ἡλίολ λοι ( )2εὴ Σποιτυες (ον Ζηπειυοοῖ) ποί: (α) οἵ ἴῃς πιδησπα, 85 16; 
(δ) οὗ βίγαηρε ροάβ, 1138 .1.χ3. 1.16 (2. 6, 12) ,8564 2036 (δ); (ς) οὗ ἃ ἔογεϊρ: ρεορὶς 
2833.:8. (δ) 4130 421 (ἐπ Θοηρ), 6γ. 75 τοῦ 4453; δπά (ο) ]ετ. οἱδ (8) : 1 Τ76γ., 
αἶ5ο, οὗ ἃ ἰδπά (1 {πὸ ἰῃγεαδὶ οἵ εχί!ς), 1418 (Ὁ 7. πι., τοδάϊηρ κὺ ἔογ κι), 
151} 16} 1γ94 223 

40. ΠΣ Ὁ7}2 ας αὐ ἐλὶς ὅ(α,) : 259 439. 85 634 (τ Ὁ}.53), 818 τοἱδ 2οἿ7Ω85, 966 
{πε ποίς οἡ 2939, ννίογε ἔπῸ οἴπογ οσουγγοηςαβ οὗ ἴπ6 ρῇγαβε αγὰ αυοϊεά, δηά 
ἰς 15 ϑδῃοννη (Πδΐ [ἴ γίῖνεβ Ἴχργεββίοη ἰο ἃ δνουγίῖς Ὠευϊεγοηοπῖο ἱπουρῆί. 

41. Ὁ πῦ3-- οορεξέριμαϊζν (11. ἢ] ἐλ ἀα»5}: 40 «5 (9) 654 111 χ...33 186 109 
2859. 33 7.8. 453, Οὗ οὐ 452; δπὰ δαά 1: Κὶ. ςἸδ(6) 840 οὐ 11.38.89 727 1.430 2 κΚ, 8:9 
142 175 (πεδγῖν 411 σευ.) 

42. Ἵ» 30 (“σκὴ Ἰνὸν “λα ἐΐ τιαν δέ τορῖϊ 7γὺγ ἐᾶεε : 4.29 ς1δ. 38 (39) (3.18) 235. 38 
227. ΞΘ πηΠδυῖγ (030) 9 318) ςδϑ (8) 1918, (20) Ὁ 20 628 τοῖδ, Α οἰπαγδοῖοτ- 
ἰσέϊς ᾿ϑευϊεγοηοπλῖὶς ργϊποίρὶε (ρ. χχχῆ). 

43. Ὸ {5 αδα., υϑεᾶ δαἀνογθϊδ!ν Ξε ἐλογοιράζν; 951 14.864) 1γγ,94. 1018 
278. ἘΕἸδενογεο, ἴῃ 1Π15 ἀρρ]οδίϊομ, οἡἱν 2 Κὶ. εαδ. 

Ε 
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44. (03.) ὅπ κῦ ἑάοιε (λ6) σατιδέ τοί, ἴῃ ἴῃ 5θηβ6 οὔ »ιαγεϑέ τού: 73 12 
165 1η]δ 2116 χ.,χδ:19. 39. 2. ,.Δ,ω. ΑνδγῪ υποοπιπΊου ι156 : οἷ. ἡ. 445, 

45. Τα αἀυΐν οὗ ,ειαγίγιρ Οσοά ᾿πουϊοαίεά : 63:18 1οῦὐϑ 1χῦ(Δ) 4112; δςρ, ἴῃ 
(δε ἱπῇ, πκνῦ, οἵδ ἢ ἐλαξ ἐΔ6}) πιὰ» ἴδαγη ρτεῆχοά, 410 ς38 (9) 634 86 1οἷ3 
1453 1η}Ὁ ,858 ,χ1}8 

46. δ ἐο ροοδεβς, Ἔεβρ. ἰῃ ἴδε ἰηξ, πῦρ, Ἐπ» 20 ῥοςϑέδς 11, αἵ {πε επά οὗ 
ἃ βϑεηΐδηςσθ, βΒοπλεῖϊπιὲ5 ἀνε Ρ᾽εοπα βίο δ ν : 566 αρονε Νοβ. 4, 22, δηὰ δαά 

281 ,δοβ 121, Ἐο]οννεα ὈΥ ἃ 2έγεοραῖ ΟὈἹ]. (ρ6οΡ 165), 566 οἷ (Ρ81]. η.). 
47. ΑΙ 7ξνγαθὶ: τἱ (βες ποῖδ), δἱ 1212 212} 2η9 )δοὶ 411"7.11.11 ,.2,46...,13 [ος. 

41 418. 243 αἱ, 

48. 70 ὧο δλαέ ευὐλίοδ ἐς γίρδέ 5) ἐπι ἐζλ6 ἐγός ο7 ζελουαῖ : 125 14.968 
2195; Ἐπὶ αηπα ἐλαΐ τυλτοῖ ἐξ φοοῦ 618 1233. 980 ἔχ. τς (ΤΕ) ]ετ. “45; δπά 
ἴῃ {Πς εϑεϊπηαΐεβ οὗ {πε Κίηρϑβ (411 ἀπε ἴο (Π6 σοπηρι!ετ), τ Κὶ. 1133.28.1.5. 5 δ} 
2248 (Ξ-.2 (ἢ. 203), 2 Κα. τοῦθ τ)5 6) (ΞΞ.2 ΟὮ. 242), 148 (ΞΞ2 (ἢ. 2ς3), 158 (Ξ 
2 (Γῇ. 269), 39 (ΞΞ.2 (Πι. 273), 163 (ΞΞ2 (Γῇ. 283), 188 (Ξ-2 (ἢ. 29), 223 (--.2 (ἢ. 

ν 

49. 7ὸ ὅο ἐπαὲ τυλτολ ἐς ουἱΐ (υνὴὺ ἐπὶ ἐλσ 6γὲς ὁ 7ζελουαΐ : 4355 οἱδδ τὴ3 
4“1:» ΘΟΝάύυ. 4,215; οἴδξη ἰη {πὸ Πδαΐ. ἐγαπιεινοσγῖς οὐ υᾶρε5 (21} 47.12.12... 6ὲ 
105 141) ἀπά Κίηρ58 (4... τ Κα. ττὖ 14331 535) [6τ-΄ γ 1810 χ229; ἀηα Οσοαϑι ΠΑ ΠΥ 
εἰβεννῆεγε (45 1 5. 1ς5}9.2 5. 129 15. 6ς}32 66). Βοίμ {Π15 ἀπά Νο. 48 σαιπδὰ 
ουγγεηου ἐπγουρῇ Ὠι., δηά ἀγὰ γάγα, Ἴχοερὶ ἴῃ ραϑϑαρὲβ γι ὑπάσγ [5 
ἰηδμεποασ. 

5ο. 7.6 2γἱεϑές ἐδς δεουΐίες (ἰ.6. ἰλε Τιεντῖςα] ῥὶς βί5) : 17}. 18 181 245 2η5 

705. κχ 8533, 2.16 φγίοείς 1λε 5ογι5 οὐ Ζουὲ Ὁϊ. χιῦ 4135. 50 76Γ. 2218 ΕΖ. 43} 

4418 2 (ἢ. κ5ὅ [ργοῦ. αἷβο ἴῃ {πε || τ Κύ. 84], 2315 207. Ῥ᾽5 Ἐἐχργδαββίοῃ, “" 505 
οὗ Αδζγοη," 8 πόνεῦ υβεά ἴη Ὠ΄. (566 ΡΡ. 214, 219). ΟἿ, Ϊεγ. 4,422, 

δι. Ἡνέλ αἱ ἐὰν ( οι) λεαγέ ἀνα οὐἰξὰ οἷ] ἐᾷ» (γοιεγὴ δομϊ, 1.6. ἴἢ (Πα 
ἀενοίίοη οὗ ἰῃς ψΠοΙς Ὀεΐηρ (εἶ, Ρ. χχὶ): 43 6 1τοἿ 1112 1χ4(5 2616 ,ο5 δ. "ἡ 
705. 225 2314, ΟἿΪΥ Ὀεβίάδβ (1 {88 (μἰγά ρεγβοῦ) 1: Κ. 24 85 (--2 (ῃ. 638) 
2 Κὶ, 2538 (Ξ-.Χ3 (ἢ. 443))352 (ἢ. 1513; δηά (ἴπ {πε6ὶ ἢτγϑδὶ ρεγβοη, οὗ (οάλ) ]ες. 

4251. 
52. Ὧ 1Π2 ο φίυε (ἀεἰσεν) τι δεζόγε (οὗ ἃ σοπαυεγεά ἰδηά ογ ἔοε): τ ἢ 

281. 33.36..,.2.38 2416(64) χ᾽ Δῃά (ΠῚ η3} φηρείέζθρι) 287. 5, 850 705. 10}3 τιὖ. 

ΕἸβεννῃοῦα, οἹἱγ ]υἀ. 1191 Καὶ. 85 (Πευῖϊ.) 15. 413, ὙὮΘ υδυ8] 5γη. 15 σέϑε 
ἱπίο ἐΐε λαηα οὗ νι ἢ αἴϑο οοσυγβ 5ανεγδὶ {1π|65 ἴῃ Ὠΐ.: 566 ου 35. 

54. 70 ἔωγνι (ΠΟ) »"εὐέλον το ἐλε γίρλέ λαπα τιον ἐο ἐδ ἰ67} : 25 1:4. (αἸϊετεὰ 

ἔτοηι Νὰ. 207, τυῃῖο ἢ Π845 "82 20 ἑφιοϊέτι6): 80 1 5. 6}3 (οἵ {πε Κίπε). Μείαρῆ. 

539 (62 γ.,}1.ὄ 0. 2814 705, 17 245; 50 2 Κι. 223 (ΞΞ2 (Γῇ. 545). 
54. γΨ ὦ δὲ αϑνὶρλέεα : τΞ9 731 χοῦ 215 7ο5. 15. Νοί εἰβεῖνβεγε ἴῃ ῥγοβε. 

55. ὯΝ ΠΡΌ ἐΐέ τοογξ ο7 ἐδ παπάς (Ξ- εὐτεγρτίβε): 27 1439 16}} 2419 2812 3ο; 

ἰῃ ἃ Ῥδά βθηβα, 219, [1 {πμ6 πουΐγδὶ βεῆβε οὗ οηζορῤγίβε, ποῖ νεσγὺ σοπιπιοη 

οἰβενμεγο, Ηδρ. 215 17 Ρ5. οοἹ 7οὉ 119 Ἐπεὶ. ςδ 06); ἴῃ ἃ Ῥδά 56η86, 1 Κι. τό’ 

2 Κ. 221 (οι Πδαϊ., ἀπά ἴῃ Ῥοίἢ Ὁ 20 νέες τυΐξ, α5 Ὀϊ. 2139), ]εγ. 2527 32 Ὁ 

(αἴ5ο -" “ο νδα ευἱέλ), Ῥ5. 281,84. ,9., 
56. ΠῚΒ 20 γαγιϑον;, ἢ. οὗ ἴπ6 ἀε]ίνεγδηςε ἔγοπι Ερυρῖ: γὅ (ἢ ζόυσι 

ἐδ ἄοτιδο οὐ δοριάαρο, 45 Μὶς. 63), 955 1460) 1ς1δ 218 2418, Νοῖ 50 εἴβεννῃεγε 

“ εἰονηῦ 20 τος λήρι (νὶζ. ΌΥ ἴπε υπάεβογνεα ἀἰβποηουτγ, ἱηνοϊνεά ἴῃ 

ἰἀοϊαίτγγ), 49 ᾿ Κ' :6ῖ 2 Καὶ. 1717 215 (-Ξ-.2 (ἢ. 4325). 
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ἰπ ἴδε Ηοχ.: Εχ. 1518 ((ῃε ϑοηρ οἵ Μοβεβ) υ8ε8 ὃν) (20 γεοϊαΐνι: 566 (ἢ 6 
ποΐς οἡ 75). 

57. .«.. ὙΝΌ 223 ὃν ἐλογογονε 7 οομινπαραῖ ἐδδε. . . τ 15}}.18δ 701 245: 33, 
58. 31 »ιταςΐ, ἴῃ νατίουβ σοπηδχίοῃϑβ, 65Ρ. ἐπ ογ ορι ἐᾷ)» (οὐ 7ςγαεῖ 5) 

»εἴάξέ: τῷ (Να. 144) 45 616 7321. χ18.1.3.13.16 (4.11.1). γΧ6}1 χγ3. 30 183 1010. 20 5.18 
23. ΥἹ 4.16) 2611 2848 2030. 15 (1. 16). 214.16. 16. 48. 84. 1.45. 14 (δ. 12). ΟἿ] γ.,1. 15. χ 610. 18 

1913 219.31 2221.24 22417͵ ΤὨς ννοτγά 18 ἃ σοστηπιοη οπὸ, δηα πδίυγα!υ οοςυγ5 ἴῃ 
1Ε (45 α|5ο οἰϑεννῆεσγε), ἰπβουρὴ ΜΠ ποίπίηρ κα [6 5απιε ἔγεαῦεηοῦ 85 ἰπ 
Ὠι. ῬΡ, τ ἠοῖ 1655 ἔγοαυδηον, 0865 ἴἢε 5γη. 118 (6.». οὗ ϑγδεῖ, 4251 Ἐχ, 
258 2Ο5 Νὰ. 413 43.18 δις.}, ΏΙΟὮ οσουγβ 8150 ἴῃ Ὠΐ., αὶ οηἱγ ἰῃ (6 ρῆγαβο 
ποϊεα θεῖον, Νο. 69 (οἴ. ς39), ἴῃ {πε σοπιδίηδιίοι Ἴπ ὑκ ἑπέο ἐλ νεϊάδί 15} 
2113 223 2411.12 (5 2 5, 437 α1.: ΔῚΡ ὃκ 18 ποῖ ζιδηθγαδαιν 8αϊ4, ἰπ Οη. 413 Ὁ 
ἀἀδποίηρ᾽ Βρεοῖδ!ν [6 ἐπ ώονο» οὗ δῇ δῃϊπι81), δηὰ ἴῃ 478 οἵ (ἢ ττδ τοῦ, 

59. Ἡνλίοελ ἐλένε 4)ὲ5 λανε σε (οταρῆ. ἴογ {86 πογπιδὶ ἕλοις λαξέ δεθη)}: 
45 γ.3 τοῦ 295 0) (οἴ, 217). 

6ο. ΤᾺ» ( γοκγὴ 4) ὲ5 αγὲ ἔλοςς ἐλαΐ λαῦυε ςεέη (δποῖμπον επιρῇ. ἔογηλυϊδ) : 
41 48 αὐῷῦοΕὕ 

61. 70 εαΐ απὦἃ δέ εαέΐςεα : 611 (Ξε6 ποίο), 8.0. 12 .116}.9 2612; 4150 11 

(Ρ. 337)» 
62. ΤῊΕ οσδυζίοη ποΖ ἴο γογγεί: 49. 33 613 811.14.19 07 2:90. οὔ, 26130 
63. οὐ Ἰοὺ Ἰυδ, 15) ἐο νιαξό ΗΠ 5 τιανιο ἀτυεῖϊ ἐλόγε (νῖΖ. ἴῃ ἴἰμ6 οεηίγαὶ 

ΒδησίυατΓΥ) : 121} 1423 165 8.1} 263; Οπΐγ Ῥακίάε65 ἐγ. 713 ΕΖ. 612 Νεῃ, 1". 
ΔῈ οὐνὺ (20 οἴ) τ2δ (5ος ποί6) 3 145, ὙΤΠΐ8 οοουζβ α͵80 ἰὴ Κίηρϑβ," νυἱζΖ. 
ι Κι. οἱ ει 1431. Κα, 2167 (ΞΞ2 ΟΠ. 427); δἷϑ8ο 2 (ζῇ. 63 (ναγίοα ἔγοπι τ ἵζ, 
859 :λα]} δέ) 1215. 

64. (05:1) Τ|' πῦνῷ ἐλαΐ ἐο ὐλίελ ἐΐοι, ῥιίίοςὶ ἐλένιο (γ)γὲ ῥμὲ γομτὴ λανὰ 
(ΞΞ εηϊεγργῖβε) : 127’ 18.1.10 2421 285. Ὁ, 

ὅς. τον 20 ἀεεέγογ, ἼὍΨΣ ἴο δέ ἀεείγογεα : τὮ 213.31. 3.15. ,5 ἰδ ,γά. Ἃ (δ. δ. .ν, 
19..30. 25. 2848. 65. 118. 4 7ος, 979 11}. 9 2416: Ὁ, 435 23 1.230 2810. 34. 46, δ1. 6. ΤῊς 

τυοτὰ 15 ποῖ δῇ υποοπιπιοη οἠα ; Ὀυὶ ᾿ξ ὀοσουγβ εἰϑεννῃεγε ἰη ἴἢς Ηδχ. οὐἷν 
συ. μδ (1) 708. γ13 (1Ε) 248 (Ε); [μὲν. 265 Ναυ. 2423. (Η}; δηά Ὀϊ, 3425 ((ἢς 
ΒΙ΄655ἱηρ). 

66. δκισ' νον ἴεαν, Ο 7ενγαοὶ: εἷ 65 οἱ οἷ; εἶ, 279, α150 4}. 
δη. πᾶ. .. «λα ἄεαν απά γεανγ (οὗ ἰῃῆς ἀείεγτεηΐ εἤεοίβ8. οὗ ρυηϊ5ἢ- 

τθηῖ); 141261) 1η,18 χοὟὐ 2ιῖ, 
68... πισνῦ ὯΦ ἴο οὗξογυο ἴο αο: 5}. 39 (32) 63. 35 81.183 721 141 (1253) 155 1.7." 

2450 281-}δ.88.4112 ,γιδ6 77ος, 17:8 225: 50 2 Κα. 17 218 (Ξ-2 ΓΙ. 235: δεηςς αἰπὺ 

1 ΟΠἩ. 2232. Οἱ, (ν τ δοουβ. ἱπιεγνεηΐηρ) 7}} 1133 119 τοῦ; 50 1.3} (8) 

68. 70 οὔτεγυε αγὦα ἀο : 45 713 1613 2429 8) 2486 γ61Ά6 2818 (ς(, 205 θ)) 705. 2.1.5, 
69. σκὴ ἼΡΟ ομέ 97 ἐδε νιΐαςέ οὔέλε γε: 413. 1δ. 58. 856 ς ἃ. 10. 11, 35 010 γοή͵ 
ηο. (α) "" πνι 7ελουαῆ᾽ 5 αδονείνια ζέονι, ε5ρ. ἃ5 ἴῃ6 ἤπδὶ στουπά οἔ ἃ ρτο- 

Ὠἰρικίοη : 735 1251 17} 1813. 2, 2118 2516 γγ1δ, οἵ, 245: (δ) Π2}Π δίοῃε, σμιοῆν 

οὗ ποδίδοη οὕ ἰάοϊδίγοιιβ ουυβέοπιῃιϑ, 73 (απ ἰάοἱ, οὐ ἸΔοϊδίγουβ τε]ο) 1.4.5 1.45 

([ογδιάάεη Κιη 5. οἵ [Ὀο4), 1γ5; οὗ οσυπίοπιβ οὗἩ (ῃες Οδηδδηϊίεϑ, 189" 130 »ο᾽" 

(οἴ, τ Κ. 14352 Καὶ. 165 213..}}, 80 426; δηά οἴξη ἴῃ εγ., δηά (6βρ.) 7. 
-«--..-.--..ὕ 

“ Τορείβεν υἱ ἢ ππῦ ἐο ὅσ, τῦπ" σλαὶ δε, ΜΙ Ὠϊο ἀγα ποί ἰῃ Ὠΐ. : νἱΖ. τ 'ζ. 

8.5 (Ξ:.2 (}». 65) 3.2 Κ. 2327: 80 2 ΟἿ. 65 43) (ναγίεα ἔγοπι ᾿ Κὶ, ο" 2 Κὶ. 2τ' 

«εἢ); εἴ, 20. 



Ιχχχῖν ΙΝΤΕΟΒΌΟΤΙΟΝ 

α 8 ἃ οχργεβδίοη δαί οσουγβ οἵΐεδη ἴῃ ἰμῃῈ Ῥγονεγθβ (45 111" 5 1:25 
158.3.36) : ὙΠ ὁ σοπιρ. ἰη Η [,ἐν. 1822. 35. 51. 39. 20 2012 (υϊ ο»ἶ») οὗ 5ϊπ5 οἵ 
ὕπο 8511}}.-ΑΟ, Ρ. Ιχχ ἢ ΟΥμον ὀχργεϑϑίουϑ, γεσυγγίηρ 1655 ἐγεαυςηί! νυ, 
γα ποϊδά ἴῃ ἴῃς (οπιπιεηίδτΥ. 

Τα [ΟἹ] οννηρ᾽ 15 ἃ [ι5ὲ οὗ ποιίσθδοϊα ννογὰβ οὔ ὄχργοβϑϑίοῃϑ 

ἦν πη Ὠι. (ο. 22. Ιιάεά ; ᾿ ΐ :- ἔοιιηὰ ομῖν ἴῃ (ας. 22. 33 δχοϊιάδά ; 566 ρρ. 448, 280) 

Ἴ 2315; ὙΌΧΣ 2617.18., ΟἿΣ 25}; ΠΨΖΣΟ 285; Π):κΊ 2855; πὸ γ}5 χϑῷ; 
προῚ 2853; 70 141; ὅρῃ 2858; σΌῚΠ 16) 2425; Ὑτ]υ 2853; οἽπ 287; ὑσπ (Οντο) 
2518; κὸ δαςξεί 2634 28.5.17, πὺν 2853; οὐ 4417; ποῦ 2435; πρῷ 1610. ΤΟ ὙΡ 
2} ,(θυϊ τεδά βο ἰῃ ]υ«. 2045 48 νυ ]}}; ὃγ) (Ξ Αγαῦ. μπιαραϊα) τοῦ 289 (5εε 
οὐ 71); ΠΌΣΟ 89; ΠΞῸ (ΠΡ) 279; Ὁ2Ψ, ὈΏΡΣ 1.56.8 2410. ἸῺ» 241018 (ςἢ,. Θ᾽Ὅ:» 
ΗδΌ. 25); Ὁ“ 2 πηρῦν 2214 17; ὌΡΗΣ 2114 241; ΡΠ 1516 (οἵ, ΡῈ 8. 735); πρτϑ 
225; ὭΝΥ ΠΤ» 712 28: 18. δὶ, Ἰ2Ἵ ΠῚ 22} 24); ἽΚΒ 24 (ἄδποπι. ἔγοαι :Τ 9) ; 
ὑχῦχ 2853 (Ὰ5 ἤδπια οὗ ἰωβεοῖ); ὙὉΡ οἷ; 1} 2865; Ὑοὺκ Ὃν η12 )χ8:- 18. δὶ [ποηα Ἴν 
Ἐχ. 1412]; πὸν 2857; πῳρῷ γείδαςε τς}. 9 41Ὁ, Ωγ 67; απο ρα, δ ι, τ, 
δηά πκῚ (Ὀυϊ τεδά πκΊ, 45 1,δν. 1115), 145}, 

ΤὮς ἐο]οννίηρ᾽ 15 ἃ ἰδὲ οὗ μωδμαὶ νοτὰς ΟΥ̓ δχργθϑβίοῃβ, 

οσουγτηρ ἴῃ 1. (οτεδίιγαβ πδηηθα ἴῃ ο. 14 δχοϊυάδά ; 4]50 

6. 32. 33); ὉΠῸτ ραγίοι γα γεϑρεοίίηρ τοδί οὗ ἴΠ6πὶ 1} Ὁς 

ἔουπηά ἴῃ {πε ποῖίας :-- 

23ΝΠ ΤΠ ἐλς τοι ΟΣ Αδίδ' τ6ὶ; ὈῸκ 288 Ῥγ, 410}; τυῖσκ δίοῥες (οἵ 
Ρίβρϑῃ) 217 42; ἼκΣ τῦ 278 Ηδβ. 253}; ῥγῃ 8’ (οἰϊεά Νεῆ. 95); οὐδ. 2212; 
ἫΣ 1 1852} (οἵ, 4237), ἀηα 1) ο᾽9 )859, 20 δὲ ἐπ ἀγεασ (83α. "50); 2 2877; .033 

ΠῚ 453 τοῦ 05. 2ον δ; ηἼΠ 618 οὐ 708. 225; ὙΠ 195 1713 185; 2) 1616 2οἷξ, 35 

2518 7058. τοὐϑῇ ; πὺπ 2051; “3 ῥύπ ,7 τοῖδ 211}; ΓΙΡΟῚΘ 65 1118 Εχ, 14.567 ; σ᾽ 
115; ΟΥῚΣ ΓΠΌ (Ὁ 71) Ὀ ΝΎ) 425 γ65 4413 (ες. 422); 7) 435; ΟΥ2Σ Ἢ 4 ; Ο᾽κῦ2 
229 1δν, το ϑῇ ; 1.3 2855, ἽκΌ (45 ς.͵ὅς.) 66 2 Κ. 2455 ; πικὸ 2832.ϑ3, ἼΟ 2; 
πκΟῸ 285.17, ΠῚ 20 ἐπεῤεὶ (οὗ δῇὸῤ ἄχε, ογ μβαπά υυἱεϊἀϊηρ οὔδ) 19" 2οϑ; οὗ 
ρεΐην ἀγίνεη ἰηΐο 1Δοἰδίγυ 419 207; 50 5 1.46 11.142 Καὶ, τη) Οτᾶ, 2 ΟΠ. 211 
(μοὶ εἰβενδοσε ἴῃ (Π18 5656); Ὠ5 ὙΣΠ 17 1619, πο) 2865, ὕσ) {- Αγϑδ. 
πασλαϊα) 7. 3; ὕοο 416; πιὸ ἀεγεοίίονι 125 1015; ἸΥῊν 2828; ὟΣ 116; ΠΠῚΡ 285 
ΌΡ 245 (]ον, ΕΖ.); ἸΣῸ τ; ποην 2853; ΡΟ 221} [,δν. 1019 ; ὩΠῸΠ 2835; 
ὨῊ 218 χι3. Ἀ, 

ὙΠ6 ἔο]οννηρ Ἔχριεβϑίοηβ, οσσυγγηρ ΠΊΟΘΕΪΝ οσα οηΐγ ἰη 

Ὧϊ., αἴθ πιοῖα οὔ 655 ἔγεαιιθηῖ ἢ βυρδεαιθηΐ τυῦογβ, 65Ρ. 

{ῃοδε οὗ [με ΠὨειϊξεγοηοπ)ὶς βοῃοοΐ (566 ποί68) :--- 

Οὗ) ἀπὰ ΟἿΡΝΨ 2916 17 ; "ΡῈ 2806, ὈΨ}»3" 20 σδα (6ε8ρ. ὈΥ ᾿Ἰάοἷδίτυ) 45 οἷ" 
4ι 4216 (οὗ, Ὀυ} ν.3); π’π 20 χροὶ (ἴγοπι Οδηδδη) 40}, οὖ, ν."; 244 πακε ἴθ 
δ εα]οα ονεν 2819. ΡΟ μὴ 2829, ποῦ, “)2 2851. ΠΥ 205 (19). ΤΠ) 207. 

Τῇθ ρσρεηοδγαὶ Πἰογαγν δίνας οὗ Ὠϊ. 15 δ ηρ Δ Ριτα δηὰ 

Ὀεδατ αι]; τ ἴδ6 ἔδννεξί ροβϑιῦὶα Ἴχοδρίίοηβ, Ἐπ αϊοίίοη ἰ5 

" Οοπιρ. ου 132 χἥδ ττὖ .χ 24Ὁ, 



ΟΤΥΓΕῈ ΟΕ ΕΤΕΚΟΝΟΜΥ ΙΧχχχν 

οἰαϑϑοῖοδίὶ, απὰ ἴῃῸ ουηΐαχ ἰἀϊοπηιδίῖς δηά γεριαγ. 11. δροιιηάς, 

ἔογ ἰηβίδηοαθ, ἢ οἰαβϑίοαὶ οχδηιρῖαεβ ἔοσγ ἔπε οοηπδίσιοϊίοη, ἴῃ 

ἀιθαγεηΐ σοηποχίοηῃβ, οὗ {πα ρογίδοι ἢ ἤλπτο οοηδβθϑοιίινο. 

ΤἼΘ ρδγϑησδίϊο ἴοπα οὗ Ὠῖ. Ῥθδαῦβ 4 βιιροῦῇοιαὶ τγοϑαπΊ θ᾽ δησα 

᾿10 ἰπΠδξ οὗ Η (6... [αν. 26); Ὀυϊ θη Π6 ἴννο δίγίθθ ᾶῦα 

σοπιραῖοά ποῖα οἱοβοῖν, ἠυπΊείοι5 αἰ ογοησθβ δὲ ποθ τανϑδὶ 

{Πα πιβοῖνοβ, τπδὶ οἵ Ὠϊζ. ργεδθητηρ ΔΒ 165 ἢ ἡογορηϊαῆ, 

ψνὮΏ116 Η ἀϊβρίαγβ δϑῆη! 65 ἢ Εσοξίοί. ΤῊ ΟὨἷν ΠΟΙ ΔΌΪ6 

Ῥοϊηΐ οὗ οοηΐδοϊ ἴῃ {πὸ βίγὶς οὗ Ὠϊ. ντἢ (παῖ οὗ Η 15 {Π6 τιι56 

οὗ {πΠ6 δγηὶ Ζᾷν ὁγοίλον (566 {πΠ6 ραββϑαρεϑβ αιοίεά ἰῃ ἴπ6 ποΐβ οἡ 

1535. ΕΠ Ῥ, ὲ. 5ϑῆονβ πο ρβιαβθοίορίοδὶ γαβαπιίδησα 

ψμαΐονεσ. [Ι͂ἢ {π6 ἰαννβ ἰουοπίηρ᾽ σοπιπιοη ρστουπά (οί ποῦ 

σἱ ἢ Η οἵ Ρὴ ἰάἀδηςξῖοαὶ ἰθγπιβ σου (845 6. 14 5; 229 ὈΝνκδΘ; 221} 

ΌΡΦ; 245 ὨΡΥΠ »}})}; δι Π656 δπογ (45 ἴποβα ἴῃ Ο. 14) ἔογπὶ 

ραγί οὗ ἃ αυοίαίίοη, οὐ ἀγα ἰεομηϊοδὶ ὄχργαβϑίοης (οἷ. ρΡ. ΧΙ); 

{πᾶν ἀγα ποῖ γεογγόηζ 'ὰ Ὀϊ., ἀπά ἀο ποῖ {μεγείοστα οοηϑίϊτυξζε 

ΔΏΥ τοδὶ ρῃταβθοϊοριοδὶ 5 π:] γιῖγν θεῖα ἴμ6 ἔνο τ ἸηρΡ58. 

ΤΠΕῈ πιδ)ογῖν οὗ ἰῃ6 ἐχργεϑϑίοηβ ποϊδαά δῦονα (ρ. 'χχνῃ Ε..) 

οσουγ βοίάοπι οὐ ἤδνεοῦ θαϑί 65 ; οἴποῖβ ὁσουτ ΟἸΪΥ ἴῃ ΡᾶΘΘΑΡ 65 

τιοά δ] δὰ ἀροὴ ἴπ6 βίγε οἵ Ὠϊζ., δηά γεργοϑθηίηρ [Π6 58Π16 

ροϊηῖ οὗ νίαν. ΟΥ̓ οουζϑα ἃ ἰδριιϊδίεα [15ὲ οὗ 1ἅϊοπὶ5 σδηηοί 

δαδαιαίοῖϊν ομαγδοΐθγιζα ἴπΠῸ γα οὗ δὴ διυΐμογ; ἔπογα 15 δῶ 

οδοϊ ργοάμποεά ὈΥ ἴπ6 πιδηηδύ ἴῃ νὨΟἢ ρῃταβαβ ἀγα σοπιθησά, ᾿ 

δηά ὃὉγ {πὲ 5ἰγιοίυγαε δηά γῆγίπμπὶ οὗ βεηΐθησοεβ, νοι ἀδῆδ5 

ἰαὈυϊδίίοη, οὐ ἀνθ ἀδβογρίςοη, δηα νι ἢ σδῃ Οἠἷν Ὀ6 ΡΓΟΡΟΓΥΙ͂Υ 

δΔρριθοίαϊθα ΌὈΥ τερεαϊθα ρϑγιιβαὶ οὗ (6 νοῦς ἴῃ αμαδϑίοη. ᾿ 

Τῆοβα ψῆο πᾶνε ὉΥ [ἢ]15 οουγβα ἐδηλ[,}αγΖεα {ποιηβοῖνος ἢ 

{πΠ6 5ίγίε οὗ {6 ᾿εοιυίξεγοηοσῖο ἀϊδοοιγβαβ, νν}}} Ὀ6 οοηϑβοίοιι5 

ἢον ργεδαίϊυ τ ἀπῆἔετϑ ἔγοπι ἴμδΐ οὗ δὴν οἵπασ ρατί οἵ (ἢ Ῥεηῖ., 

-τ-ἀνθη [6 ραγθηθίς βϑοίίοηβ οὗ 1Ε (ρ. ἰχχν"), νοῦ 5πον ἃ 

ἰδηάθηου ἴο Δρριοδοῦ ἰΐ, ποῖ Ἐχδι δι [πρ΄ [ῃς οογεῤίοέα Ὠευΐετο- 

ποπιῖο γῆγίῃπι οὐ ἐχργαβϑϑίοη. Ἐ ΤΉ βία οὗ ὲ. οουἱά ποῖ 

γααντ τα 

.-»»-- 

" ΤΏυβ ἴῃ 6η. 265 ἔῃε τ γίῃπι 15 ποὶ (παὶ οὗἩ Ὠϊ., ποῖ ἴῃς ρίυγα! πτθπ. [Ι͂π 
Εχ. τς 9 Ὁ ψνουϊά 58 δὴρ3 ἕοσ δγρῦ, απά τνουἹὰ ποῖ υ56 Ὧν, ἀπά Βδγάϊῃν [ἿΝ 
(19); ποῦ νου] γΠιΧῸ δηὰ γ"ὴπ Ὅς αἰϊδίγι ρυϊεα ᾿ηΐο ἔτθο οἴδυβϑδεθ. ΒΥ δοπια 
Βοῃοΐδγα (4.9. Βδοου, 7γίῤίο 7Τγασεζοη), ἰάτρα ραγὶβ οὗ {πε8ς6 ϑβδεοίίοῃβ, 45 
αἶθο ναγίουβ οἴπογ ραβϑαροβ ἴῃ Εχ. Νυ. (48 Εχ. 415 οὐδ 1ο1Ρ.2 7.231. 
22390-33. 38 (110-24. 21) 2.χ9. 110. 120. ..218).Ἅ 4γτα ἰπουρῃῖ ἴο Ὲ δα ϊοηβ ἅἄλπε ἴο ἃ 
Ὀευϊεγτοηοηῖος αηᾶ. [Ι{ 8 ἵγιθ, ἴΠῸν ἃγὸ ἰαγρεῖν αἱάδςοιϊς ἰπ ἴοπς, δηΐς 
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ανῈ Ὀδοη ἐογπιαά υἱκίποιιϊξ ργεσεάεδηϊς ; δηὰ 1 15. ργοθδῦϊα {Πδῖ 

.656 ρατίβ οὗ 17Ε (απὰ ρογῆδρβ οἰπεοῦ νυ ηρ5 ποῖ ποῖν οχίδηϊξ, 

6 βίγίε οὔ ψβιοἢ ννᾶ5 51Π1}14γ) ἔογιηθα μὰ Ὀδϑὶς Ὡροη Ἡν ΠΟ 

{πΠ6 ᾿ευϊζεγοηοπιδὶ ἀενεϊοροα ἢπὶ5 οὐνῖῆ [Π|6γὰτν δίγίθ, δηά 

ΒΌΡΡΙΙοὦ εἰεπηιθηίβ νὨοῆ, 10 πιουϊάϊηρ 1ἴ, 6 «αϑϑὶ πλ] δίϑά. 

Αποίδεν οὗ 15 ΠΠ|Θγαγν πιοάεἷς πᾶν ἤᾶνα Ὀδθη (δε Ποτγίδϊζογυ, 

οὐ ρτορδεῖίϊο, βθοίϊΐοηβ οἵ Ε, οἵ (10 υᾶάρεβ δπᾶ 54πι.) οὗ ἃ 

ἀοσιυπιεηΐῖ (ο΄ ἀοσυπηοῖ5) 4114 ἴο Ε. [115 ον! ἀδηξ, ποννανοσ, 

{παι 1ῃ6 οὐὔἹρίπαὶ ἔδβαΐϊυγοϑ οὗ Π15 βίγίες ργεροηάδγαϊε ἀδοϊδαϊν 

δῦονε ἴδμοβα ἴπἰ αὔα ἀδγίνεά. Ὅδα ςίγοηρ ἱπαϊν! 4} ὴ ὺ} οὗὨ τς 

διίπον οοἴοιιγβ ονογγίπίηρ {παι ἣς τυγιῖοβ ; δηά ὄνθῆ ἃ ββεηΐθησε, 

Ὀοτγοινεά ἔτγοπιὶ εἰβαννῃοῦθ, δϑϑιπιεβ Ὁ ἴΠ6 πανν βεϊηρ ἴῃ 

ὙΜΏΙΟΝ [ἴ 15 ρίδοδά ἃ ἔγεϑἢ οπαγδοῖοσ, δπά ἱπιργαβϑϑοβ ἰἢ6 γτοδάδγ 

ἀιογθηίυ. 

Τὶ πιδὺ οἴση ὃς οὈὐϑεγνοά ἰη (Πε τεϊγοβρεοῖβ, Ὁ. 1--2. 9ο΄--ἰοῦ, Νοῖϊος, 
ἔοτ ἰηβίδηςθ, ἴπε ἢπε εἴεοῖ οἵ 21 ἴω 119 το 2853, ἀπά ον ὈΥ 115 δαἀϊείοη 
ὈΘΟΣ "23122 οὗ ἡ. 22}715 Δἀαρίεα ἴο {πε ογαϊογιοδὶ βίγὶς οὗ ϊ. Τῆς νατὶδ- 
ιἰοηβ ἴῃ 133, 48 ςοπιρατεά νυν ἢ Εχ. 1453}, ἢανςε ἃ βἰπιηΐας εἴπεςϊ (οῦϑεγνε εβρ. 
(Π6 βυπίαϊηοά τηγίῃπι, ργοάυςεα ὃν σοπηεξοξίπρ ν. 53 νΠ ἢ ν 3 Ὁ. ἡνηππ). [πὸ 
143 ποϊίςς ἰῃς ἔογος οὗ {πε δἀαϊιου οὗὨἉ Δοπῦη κῦλ (45 ἴῃ 935 οὔ Ἴπῦποι δὰ Ὃτκ 
ἽΝ ΠῚ), ἀπά ἴῃ 1 οὗ Ὀ"ΣἼΠ ΠΡ, Π ἼΟΚΞ ὈΞΠΝ ἸΟΥΥΊ; ἴῃ 2383 (Ὑ 3 ΘΠ η032 55 
ΟΣ ΠΝ ΡῪ ΤΤΟΊ Ὁ ἹΠΠ 032 ὈΘῚ 'πυ3κὴ) (6 βυροτγίον τγίμην ἴο Νὰ, 20} 
(πνΝ ΟΣ ΣῈ ΡῚ ΟἽΞΌ ΠΠῚῚ ὩΡΌΙ ὮΝ ΠΡΟ) Ὁ Ὁ ὉΚῚ ΣΌΡΣ πϑ 3). Να. 1423 

ἼΝΘ ΠΙΣΥΊΣ ΠΥΌΧΩ ὈΣΡΠῚ ΓΝ 2ΟῪΠ ὈΡῚ 1} 3 ὍΝ 15 ογαάϊπασγυ ρζοβα; Ὁ. 133 Ὁν 
ὈὍΦΨ: ΠΥΉΧΩῚ ΠΊΟΥΣ ὈΨ Ὁ5Ὸ ὈῪ ὉΥῚ) ἰ5 ογαΐογυ. Οοπιρ. 5 πιεῖν Νὰ. 143293: 
81. δοὺ τυὰῖ ἢ ὈΔ . 135-35. 39. 4} (1ῃ ν.35 ῃοίίςα Π2 ἽΤΙ ἔογ ποθ 3). 

Ιη Πουϊξοτοηοπιν, 8 ἢν δίγὶα οὗ ἤοντηρ δηά ἱπηργόσϑῖνα 

Βανο, 85 ἤν δι ἢ. γεσορηιζΖεά (Οον»ῤ. ῬΡ. 76, 81, 88, 97 7.., 208), Ροϊηϊς οὗ 
οοηΐδςοῖ ΙΒ Ὁϊ.; θυ {πὸ ἰαίες ᾿ευϊεγοηοπιῖς νυγιετβ ἀϑυδ}γ ἀἰβρίαν ἐπε 
Πδυΐῖ, ρῃγΑΒΘΟΙΟΡΎ 88 ἀδοϊάεαϊγ 845 1. 1561}, 15 ποῖ ποῖα 80; ἀπά (ἢς ἔδςϊ 

{παῖ ἰπ ἔῆοβε ραβϑϑαρεϑοῦ Ε ἰἴ 15 ες τιδγκεά (βδὴ ἰῃ Ὠϊ. 15 ἃ γεάϑοη ἴογ 
τοξζεγγίηρ (Β6πι--χοερὶ ρεγθδρ5 ρᾶγίβ οἵ Εχ. 205} (ρ. ᾿Ιχχνῖ ».}.--ἴῴο ἃ 2τ7ε- 
Πουϊζεγοποηγῖς παπά (εἰμεν Ϊ, οὐ {πῸ σοπιρίϊες οὗ ΤΕ : οοπιρ. 2.0. 7. Ρ. 
116). ΟΥ̓ Κυκεη. 2,765. 88. 97. 2, 4; 133. 21,) 29, 31, 32 (5), ΨΠποῸ ἴδκος δὴ 
Ἰηξογπιοάϊδίε νιενν. 

5 (οπιρατγα ἴδε 2γ7ε:-Πευϊετοηοπιίς ραγίβ οὗ [ο5. 2415 (2.0. 7Ζ. Ρ. τοῦ), 
οἴ 7. 67:10 1ο8:16 (δ. ῬΡ. 156, 158); 1 5. 211:856. ραγίβ Οὗ 1 5. 7-8 το τι 12 

(46. Ρ. 167 ἔ.; ἀπά Ὀεΐονν, Ρ. 213), 2 5.7. ΑΙ {πεδὲ ραϑβϑαρεϑ 5ῇον δον 

Δἰῆηΐν ἱπ Ἰβουρπὶ ἀπά ἐχργεββδίοη ἴο ὮὨϊ.; ἀπά 411] (εχεερί 1 5. 217:935-- 
νυ Πῖοἢ ουρῆξ ργοῦδΌΪν ἴο Ῥεὲ ἱηοϊυάεά,---αἀπά 4 ἔενν ᾿Ἰϑδοϊαίεαά ρῆγαβεβ ἴῃ {δε 
οἴπεν ραβϑϑδρεδ) αγὸ Ἵομαγδαοίεγιζεά γι ρ μα γ Ὁγ Βυαάε (Χ᾽ ἰολέεγ μι. δανιμεὶ, 

1890, ΡΡ. 108, 128, 180 Π΄, 244 ἴ.; ἀπά ἴῃ 7ΖῪ6 Δοοῖς 97 ϑανεμ οὶ, ἰὰ Πδυριὶ 8 

ϑαςγεά Βοοῖζς οΥ ἐλ ΟΙά Τεκίατηθ) ἃ58 ρτε- ου(εγοποπΊῖο. 



ΟΤΥΓΕ ΟΕ ΡΕΤΕΚΒΟΝΟΜΥ͂ ΙΧΧΧΝΙ 

ΟγΩΪΟ7» ννὰ5 ἰηἰτοάδυσεά τηἴο Ηδῦτγεν [1ταγδίυσο, ΌῪ πιοδηβ οὗ 

ὙΠΙοἢ {πὰ δυΐμοσ βίγονα ἴο πονα δηά ᾿πῆἤϊπδησα ἢἰ5 γϑδάδθγϑβ. 

Ηδποδ (αυϊία ἀραγὶ ἔγοπι ἴπ6 πηαΐΐοτ οὗ ῃϊ5 ἀϊβοοιγβα) ἢ αἰ δ τς 

ἔγοπι ἰῃ6 ποδί οἰδϑϑίοαὶ γιατ οὐ Πιβίογιοδὶ παγγαίνο, Ὀγ 

ἀενεοϊορίηρ ἢἰ5 τπουρθὶ τηΐο ἰοηρ' δηά το]! πρ ροτοάς, νυν] ἢ 

ἢαναε ἰἢς εἴεοϊ οὗ Ὀεδγιηρ ἴπ6 τοδάθγ ἢ {Πεπ|, ἀπα Ποϊάϊηρ' 

᾿ϊπὶ δης γα θα Ὀγ {μεῖγ ογδιογιοδὶ ροννοῦ. ὙΤῃα Ῥεδιῖν δηά 

εἤεοϊνοησβα οὗ Ὠζ. δα ἱπάβεα Ἅοδμιοῆῖν ἄυς ἴο ἴῃ6 5Κ1} τ ἢ 

νυ Ὠοἢ [Π6 δυῖμοῦ ΔΠ}ρ011665 ἢἷ5 ἱπουρθῖβ, δηα οδϑίβ (μδηὶ Ἰηΐο 

ἵν 611-Ὀδαποθα οἷδιιβαβ, νατῖεα ᾿πάἀϊνιτ41}ν ἴῃ ἀχργαβϑβϑίοη δηά 

ἔοτηι, Ἐ Ὀυΐ 411 θοιιηά ἰοροίμεον ὉΥ ἃ βιιβίαι πο γαυί τοδὶ ον. 
ΤΠ δυϊμοτ᾽β ἔοηάπεβϑ ἔογ ἴπΠ6 ραίμείζιο γεῆδχῖνα ἀδίϊννα ᾧ πιᾶν 

τδτῖκ ἢ]5 βυπιραίῃν ἢ [ἢ6 ρεορία ποπὶ ἢς 15 δα ἀγεβϑίηρ; 

Ὀὺΐ 5 ἰονα οὗ σεγπάρία, ὃ ἀπὰ οὗ τ δπιρῃδίίο ἔογπι ἢ- ἴῃ τῃ6 
2Ζη4 δηά )γὰά ρεύϑβοῃβ ρίυγαϊι οἵ ἔπε ἱπιρῆ., 45 αἷϑο πὶ5 ργϑίδγθησθ 
ἔοτ 230 (47 11π|65) αθονε ϑὉ} δηᾶ ἔοτ "39Ὑὲ (ς6 {1π165} ἀθονβ ὍΣ 4 

ΔΙ ΡΓΟΌΔΌΪ ἄϊι6 ἴο ἢϊ5 56εηβε οὗ ψῆδι δαγηιοηϊζαα Ὀα6ϑὲ ννἱ ἢ 

{Π6 ογαίογιοδὶ γῆγίμηι οὗ Π1Ὶ5 ἀϊβοοιιθθ. [{ 15 δηοΐπον σἤδ- 

᾿ δοίεγβίο οὗ {6 εἰεναϊεα ργοβε οὗ Ὠϊ., {παξ 1 ποῖ πη Γεαυ θην 

1,565 Γάζα οὐ σῇοῖοα ψογάς, ποῖ ἰοιηά 1η ΟγαηΑγΥ ργοβο. ἘΞ ὙΠῈ 

τηεϊοτγιοδὶ Ὀγεδάϊῃ δηὰ ἤι]π655 οὗ πὸ ΠευϊζεγοποπΊίο βέγίθ, δπά 

(ΠῸ σορίοιηθ55 οὗ [5 αἰοίίοη, αῦὸ πιδηϊοϑί ἄνθη ἰῇ ἃ ἰγδῃ5- 

Ιαϊίΐοη. Τα ργδοίϊοδὶ δἷπὶ5 οὗ ἴπ6 διυΐϊπογ, δηά {π6 ραγεησίς 

{τγεδίπιθηῖ, ψ ΠΙΟἢ 85 ἃ γυῖα ἢ15 βυδ]εοϊ ἀδιηδηάς, ΟὈΪ 6. ἨΪΠῚ 

“ Νοῖϊςς, 45 οπα πιοάς οὗ Ἔεχρδηβίοη, ΜὨϊοἢ δας ἃ πιεδϑδυγεά αἰ ρην 
ἴο ἴπὸ ᾿Πεευϊεγοηοπιίο 5(υ]6, [π6 οἶδιιϑ65 διἰίδομβεα ἀσυνδέτως, 425 0.86 (ἴεν 
ν.5), τ 6) (αἴτεον ν.39 62), γχ20. 88. 100. 320. 340, 260 Ο7Ὸ 1 1110. 120 7 190 7. υἹδὺ 2870. 340, 

ΤΣ. σ. 415.10.52.86 6101 1119 811-11 7.73.7. 1018. 7.26.7. 10-18. γ.47.18 28506., (ΟΡ. 

1116 βογίεβ οὗ οἶδιιξεβ ἰηἰγοάδυςεα ἀσυνδέτως Ὁ ΠΣ 4160:18. Ὁγ γὴκ 870:9. Ἦγ 
ἋΣ 28490-δὺ. 3190 478. 830-8ε 810-16 ,8.80-88, 88:42, 

Σ 5ὲς ἴδΠε ρἢ1]. ποΐε8 οἡ 17 13, 8 Οὗ οα 1γ8 18. 
! ΝΒ ἢ οσουζϑ οΩΪγ 4}1} (566 Ρ. ΙΧχὶ ».), 2866 )ο3- 18, 
Ἵ Οηὶγν 1239 )οῦ (ἔογ ἴῃ γεάβϑοῃ οὗ ἴπεβϑε ἌἼχοορίίοῃβ, 5ε6 (ῃ6 ποΐεϑ)ὶ. Τῆς 

οἴμεσς οσουτγγέποοβ οὗὨ ὮΝ ἴῃ Ὦι1.--- 4231. 89. 89, 89, 39 1.) ([ἢ6 Θοηρ,, δπά 4239. 05 1) 
--τα ποῖ ἔγοπι (πε ῥβεη οὗ ἰδ δυΐμπογ οὗ πε ἀϊβοουγβαβ. 
ΒΕ, ». ὋΣ αἹ7 1855; πππ ἰῃ (6 ρῆγαβε πππ ὉΝῚ ΚῸῪΠ ΟΝ (ΟἿ χιδὲ: Βεπος ἴῃ 

Ὦ3 7ο5. 19 81 τοῦῦ, απά ἃ5 ἃ τεπ)ηϊβοοποα σ (Ὦ. 2218 2829 2 (ἢ, 2ο᾽δ' 11 427: 
οἰ αγννῖβε ΟἿἹῪ 1 5. 171}, δηὰ ἴῃ [6 ργορεῖβ); γὴν (Ρ. Ιχχχι); 21 (1251134.325. 
οὗ, ]ο5. 15 149: ἴῃ ἃ 2πμρεῖγν ἰἰΐεγαὶ βεῆβο, 1 85. οὖ [υ(, ο7: οἰπεγινίβε ροεί.); 
ΝΠ (Ρ. ΙΧΧΧῚὺ; ᾿Ἷκπ (15); ηκ (21} : βεαὲ ποΐε); δὴπ ὅσ ἐπ σριρμίρί (235: χκ 5. 
413 2|4.}} 3210 δὲ Ἰογὲν (255); ἼὩνππ (3325); πλτὴΣ (89); 703" (818); 52) (οἿϑ 2860); 
ὯΦ᾽Ι (199); πκὶ (2899); γὴν (2858 209); ΡΣ (2855). 



ΙΧΧΧν ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

πδίυγα!ν ἰο Ἔχρϑηά δηά τοϊζεγαΐϊα πιούα ἔπδη ἰ5 ὑϑυδῖν {πὸ 

σαβο νὰ Ηδρτον νοῦς; πανογίμοίοββ, ἢ15 αἰβοουγδο, τυ ἢ 116 

πανοῦ (Ἰη {ῃ6 ὈδΔά 5εηβε οὗ π6 ἴδθγπι) γῃϑίογοδὶ, δἰνναγβ πιαϊη- 

(415 15 ἔγεῆπαθββ, δηα ἰς πανοῦ πιοηοΐοηοιις οἵ ὑσγοῖΐίχ. ΤΠ 

ογδίογυ οὗ {πῸ ργορἢεῖβ 15 ἐγβαῦθηςν πού ογηδία δηά ἀϊνετϑὶ- 

βεά: ἰῃ 5 οοπιηδηά οὗ ἃ οπαβίθ, γεῖ νναῦπὶ δπὰ ρογϑιυδϑῖνα 

οἰοαυδησα, πε δυΐμπος οὗ ΠὨοδιζαγοηοσν βίδηάς τπΐαὰς ἀπιοηρ᾽ 

16 νυυϊζοῖβ οὗ ἴῃς ΟΙἹά Τοβίδιηθδηϊ. 

ΤΏ ᾿ἰπρυϊδες ομαγδοίεσ οὗ Ὠΐϊ. 15 δητγεῖν σοηβϑβίθηϊ τνῖτῆ 

{π6 ἀδίς αϑϑϊὶρηῃεα ἴο ἴξ Ὁγ οὔἱτοβ (οξ. Ρ. χὶν!, Νο. 6): οὐ {πε 
οὔς δαηά, [ σοηΐδίη5 ποίῃίηρ τυρρεά, οἵ οἴπούνβε συρραξίνα 

οὗ δπιίαιυμυ ; οὐ (ας οἵπες παηά, 1 δχῃι 15 ποηα οὗ ποϑα 

τᾶ οἵ ἀοιϊογιογαϊθά σίγα ποῦ Ὀερίη ἴο σῃῆον {πϑηλβεῖνεϑ 

ἴῃ Ηδῦτγαον δμοσγιϊ δἰογιναγάθ. [Ιἡ 115 Ὀτοδάδγ 1 γασγυ ἔδαΐυγαβ 

Ὠι. τοϑοηρί65 οἰοβεῖν {πὰ 2056 ρατῖβ οὗ Τεγεπιδῇ (Ρ. χοὶΐ ἔ.). 

Τἤοεγε ἀγα πὸ “δύο δίβπιβ," εἰπε η Ὀ.., οὐ 'ἰη ἴῃς Ῥεηίδίευς ἢ ρεηει- 
Αγ, οὗ ἃ ομαγδοῖογ ἴο Ἔδϑίδ ὉΠ 15} 118 ἀπίιαυϊυ. (1) Τῆς ερίοθηθ ΜῊ 15 ποὶ 
ΔΏ τοδδίβϑπι : ἔογ {6 ἔδοὶ ἐμαὶ Αγαῦ. ΕἸ. Ασδηι.---ἰο 58 ποίβίηρ οὗ 
Αϑϑυτγίδη---4}} ανε ἃ ἔεπι. συ γοαὶ, 1 ργοοῦ πδιὶ ἴῃς αἰβεϊποϊΐοη Ὀεΐνδεη 
186 ἴνο βιεηάεδγθ τουδὶ ἕανα δχίϑίοα δγοδαυ ἴῃ ἰῃς ογίρί δὶ ἰδησιδρε 
βροίκδῃ Ὁγ (πε ϑεπιτὶο πδίϊοηϑ, πεη {ποῪ ᾿νε ἰορεῖμαγ ἴῃ ἃ σοππηοη 
Βοπιο, δπά (παὶ Ηδεῦτενν σοπβοαυδηῖν, ὄνθ ἰη 5 οαγίθϑὲ βίαρο, πλυβὲ δανε 
Ῥοββεββεά ἃ ἔδῃ. ἀ{ " ἴῃ ῬΠποθη. Μοδρ. δηὰ οἷά Αγαπιδαῖς [πβογὶριϊοηβ 
(6 ργοῃ. οὗ ἴδε ,γά ρεῦβ. ϑίηρ.. 15 τυγιθη γερυ αΥῖν Κη, τ ΒΙ ἢ, 85 (ἢ ς 
ἐνϊάεηςες οὗ {6 οορηδῖο ἰδηρυαροβ 1υ5ἰ τείεγγεά ἰο βῇοιννβ, Ν1}} ανὲ Ῥεεη 
Ρῥτοπουηοεά ἀπ᾿ οὐ ἀξ, 845 {πε δεηβὲε γεαυϊγεά, (ἷσ ϑῆῆονβθ ἰδὲ ἴῃ ἴῃς οἷάεγ 
Ηεῦ. Μ55. (πε σογέῤέίίο ῥίσηα νὰ8 ποῖ βἜπογα υ ἰηϊγοάυοςοά ; δηά ἴῃ ἴδε 
᾿ρῆϊ οἵ {πε ἔδο(β 1υδὶ φὐἀυςεά, [ἃ πᾶν Ὀ 54 Εν ᾿πίεγγεά (πδὶ (ἢπ 1 οὗὨ ΚΠ ἴῃ 
[πε Ῥεηΐ., δηὰά {πὰ 1 δηά " οὗ κ) δηά κ᾽ ἰη οἴπογ ραγίβ οὗ ἴῃε ΟἿ᾽ (ἐχοορὶ 

ῬΟΒΒΙΡΪΥ ἴῃ {πε νεγῪ ἰδίεβϑῦ), ἐογπγχεα πὸ ρδγί οὗ {πὸ ογ ρ'πδὶ δυϊοργαρῆβ. ΤΠῈ 
δρίοεηςδ ΝΠ νν}}} ἰΠυ9 ποὶ βᾶνα Ὀεεη Ἰηἰγοάυςοα ἱπίο πα Ῥδηΐ, υὉ}} ἃ. οοπι- 
Ῥαγαί νεῖν ἰδῖς δροςΐ ἴῃ ἴῃς ἰγαηϑη  ϑϑίοη οὗ ἴπὸ ἰοχῖ---Ῥεγδρ5 ἴῃ οοπησδχίοη 
 Ὦ (Πα δϑοϑυπιρίίοη, ὑπο 185 ρΑγΕΪΥ Ὅογης ουὧἕ ὈΥῪ ἔδοϊ5 (6. ΖΑ 2. 
1880, Ὁ. 296..), [παὶ ἴῃ ἴδε οἷον ἰδηρυαρςε ἔεπι. ἴογπι8 νοῦ υδεαά πιογα 

" Νδίάεκε, Ζ2,Η͂σ. ιτι866, Ρ. 458ἴ., 1878, Ρ. 594; εἰ ζοοῖῦ, ΖΑ Ζ. 
1880, Ρ. 2495ἴ., δπὰ Οὑ»π. οπ σεη. (Ἐπρ]. (γ.) 1. 42ζ., σο; Μηρεϊ, 
Ορρηραν. Οσγαριῦε. ΡΌ. 102-105. 

ΤᾺ5 Ο75..1. 1. 19 καὶ ρῖς Ἴνο, ιἷδ καὶ πονῦο, 223 κῦὶ πϑῦροσ, δηά ἔγεαυςπῖν ; 
ἴῃ Μεθ} δ" 8 [ηβϑογριίοῃ, 'π6 6 Καὶ Ὁ) ὍΝ, {πὸ 27 Νῇ [ἡ.6. Ὁ] ὈἿῚ 523; δηά 
ἴῃ 186 ταοθηῖΥ ἀϊδοονογεά Αγαπιδῖς (Νὅϊά, ΖΩ͂. 1803, Ρ. 99) ἰπϑογίριϊουβ 
οὗ Ζίη) 111, πες Απίϊοοῦ ἰπ ϑυγία (8 σδηΐ. Β.0.), ἃ8 Ῥαπδπιι, ἴθ 11 Ὁ}8 
Ἐπ η03 (Ὁ. Η. Μῦ]εν, 26 αἰέδονι. 7πϑολγίεη σον ϑεπαςολίγἼέ, 1802, ΡΡ. 6, 
18, 44). Οὐοιρ. Λ'οίες οη δϑαρημδὶ, Ὁ. ΧΧΧΙΪ, 



ΟΌΡΡΟΘΕ. ΑΚΟΗΑΙΘΜΒ ΙΝ ὈΕσΤΕΒΟΝΟΜΥ ἰΙΧΧΧΙΧ 

ΒΡΑτη ΡΥ ἴῃδη βϑυρβεαυεηιγ. Ὅμα ροου]ατγὶεν 15 ποῖ, ἴῃ δοῖ, οοπῆποά ἴο 
δες Ῥεηΐῖ, [ἰ 15 ἐουιπηά ἴῃ ἴΠ6 Μ5. οὗὨ (ες ““[ἰαἴεγ Ῥγορπεῖίβ,᾽" Ἄχ πρ (Πα 
Οὐὔΐοηίδὶ ἰοχῖ, δηα βυρεγηοαῦ ρυποίυδίίΐίοη, ἢονν δί 8.1. Ῥείεγβρυγρ, δηὰ 
ἀδίεά Α.Ὁ. 916: 566 (Πα ραβϑαροβ οἰϊεα οἡ ΕΖ. 405 ἴὴ ἴῃς «Ααὐηποίαξίονιο5 
Ογίξεις ρτεῆχεά ἴο ϑίγδοϊκ 5 (οϑί πε εαϊίοη. 

(2) Ου ὕκῷ ἔον πϑεκῃ (3 {{πι65 ἴῃ Πξ., 8 ἴῃ ἴῃς Ῥεηΐ., απά ὕκ τ ΟἿ. 205) 5366 
18ς ποίε οἡυ 43, Ὁ. δι:ηΐκογ, ἴῃ ἢ15 ποίς οἡ (15 ἔοτ (2 ες δἸοσαΐοσα, Ὁ. 472), 

οὔ 15 ἴο πιοηζου---ν δ 80 γαὶν 15 δη οἰοπιοηΐ ἰη πάρη, οὐ ἔμ686 8 ἐχοδδέϊοπαϊ 
ραβϑαροβ--ἰμδὲ [ῃ6 μερὶ ογηιβ ἴῃ ἰμ6 Ῥεηΐ. (βοπιε 260 {ϊπι68) ἀγὰ πῦμὴ δηά 
πῦκ, ἜΧΔ ΟΕ 65 ἴῃ οἴπες Ῥοοῖκ8. 

(3) Οὐ ἴδ ερίοδης ὋΣ (γομρρ ῥέγϑονι,---τἣς 86 χ Ὀεΐηρ ἱπαϊοδῖοα ὃν (ῃς 
οοπίοχί), 866 οἡ 221 (ρ. 255); οοπιρ. Κυεη. 7έχ. ΡΡ. 31:87., 221 ζ., 242, 
α.-Κ. 82. ς (νο ἀγὲ ἱποϊ!πεὰ ἴο γεραγά ἴῃς αἰ βιϊηοιίοη 88 πιεγεῖν ογίο- 
ΠτΆΡΒὮΙΟΔΙ : 8366, Βοννονογ, δηϊρ, ἐπ. Ὁ. 152.) Νὸο ἀουδί, [18 18 ἴῃς 
οἷον υϑᾶρὲ; θυὲ ννε Ροβ86558 πο ἱπάερεηάεηΐ Κηονεάρε δονν ἰοηρ ᾽ξ οοη- 
(ἰηυδά, ον ἤδη ἔπε ἀἰϑεϊηςξίνα ἔογηι ἔογ ἰἢς ἔδηι. οαπια ἱπίο υ56 ; δηά ἰξ 18 

ητοδϑοηδθϊε ἴο αἰΐονν ἃ βίηρίε ρῃβηοπιθηοῃ, οὗ τνῆϊο με χρίδηδίοηῃ 158 
ἀουδίίι!, ἴο ουϊννεῖὶ ἢ {πες ενίεπος οὗ ἃ υὐυοϊτυάς οὗ ἱπά!οδίουΒ. ροϊπεηρ' 
σοηνογρ ηΥ ἴῃ δὴ ὀρροβῖῖα ἀϊτεοϊΐοη. Ηδηος ὑη{] (ἢ ϑυρροϑίτίου τηδάς 
οὔ Ρ. 225 οδη ὃς 5ἰιοννη ἴο Ὀ6 δῇ ἱπηρτορδῦῖε οαα, ἴδ δρίσθπα ) σδηποῖ Ὀς 
υϑοεὰ ἴῃ ργοοῦ οὔ [π6 δηϊξ αν οὔ πε Ῥεηίΐϊδίευςἢ, Βοίβ [ἢ|58 ἀἰβεϊποιίοο δηὰ 
Νο. 1 ἱπιρὶν παῖ, θη [ΠΟΥ ἀγοβς, ἴδε Ῥεηῖ. δὰ Ῥδοη ,ογ»ρεα 1} βεραγαϊεὰ 
ἔγοπσι ]Ὀβδυδ (ἰπ βρὶῖε οὗἉ ἔπε ἕδςϊ ἐμαὶ ἔπε βαπιῈ ἀοουπιδηῖβ ἀύὰ οοηῃεϊηποά ἴῃ 
10) δηά δα ἐο]Π ον ες Πὶϑίογι αὶ Ὀοοῖκβ, δηὰ βἰοοά (1π ϑοπια γεϑρθοίβϑ) ὕροῆ ἃ 
ἀιβογεπὶ ἐοοξηρ ἔγοσι {Π6πὶ; Ὀ0ύὲ ποίίηρ, ΟΡ ̓6 58 υ8 ἴο βύρροβε (πδὶ (ἢ Ϊ58 
βοραγδίίοη ννδ8 οἴεοίεα υη{1] σοηϑι ΓΑ ΌΪν δον τῃς τγεΐυγῃ οὗ (ἢς [εν 
ἔγοτπι Βανυϊοη. 

(4) Οη {δε ἔδγπι. 1», ἴῃ ἴῃς 2ηἃ δηά γγά ρεγϑβ. ρ]. οὗ {δε ἱπιρί, (56 {1π165), 
866 186 ποῖςε οη 177(ρ. 19); ἀῃὰ οὐ ἐδ βᾶπι6 ἔογπι--- ΝΟ Γ ΘΟΠΊΔΙΟΙ51γ.---ἰη ἴῃς 
26». ἡσν (νν]ς 6), 866 οἡ 83. 

(5) Ου "2 Πι. 4415, β8ες (ἢς ποίε σα 7οο. 
(6) με 4 ἔδηιν. βίη. ρογί. μα8 ἰΐἰ8 ογἱρίῃπαὶ ἔογην (ργεβογνεα 4180 ἰη 

Ατγδπ..) τυ πὶ Ὠς. 4235 (6 οἡἱν οαϑὲε νὰ (Π6 οἔροη νετ), 413, 85 ἴῃ αη. 
41}} ἔχ. οἶδ ͵,εν. 2:53] γ63, Βαευῖΐῖ {πες βάπια ἔογηι 5 ἑουηα 4190 2 Κὶ. οὗἹ Κι. 
19. η14 71εγ. 14} 4432 ΕΖ. 2412 4617 5, 11833,.-- -ποπς οὗὨ τυπῖς οδῃ Ὅς 5818 
ἜΧΔΟΙΪΥ ἴο Ὅς δαγζν ρα 554 5.68. 

(7) Τῆϑι ἴῃ τοὶδ 9 ἀεγινοα ἴγουῃ (ἢ οἷον ἷανν οὗ Εχ. 24171- 43; 3) 
οσουγβ ἱπάδρεηάθης ἰῃ 2012, ἘΕΠἸΞεν ογα (Ἰποϊυἀὐϊηρ ποτα (ἢδῃ 5ὸ {ἰπ|68 ἴῃ 
ἔπε Ῥεηϊ.) Ὃ] 15 δἰτνδαυϑβ υϑεά : ΨΥ Ἣ3] οσουτϑ ἴπ656 ἔουγ {ἰπ65 τα ο τοὶ 
πον :-ὶἰὐ πᾶν Ὅς δὴ ἰβοϊδίεα οοἸεοῖϊνε ἔοτγπι---ογγεβροηάϊηρ ἴο (ῃ6 Αταρῖς 
“Ἄ Ὀγοΐίκοη ῥΙυγαὶ" σλωξῶγι (Κδηῖρ, Ζεληροῦ. ἰἴ. τ. 426)---᾿τοϑογνοα Ὀεΐογε ἃ 
Θυχ (Ὁ) ἤενεγ οοουτβ ἢ ἃ 58 χ). 

(8) “"7εγομο 18 βρεῖξ ἴῃ Ὦδϊ. 229 .,41.3 8258 υῃϊ ογν (12 Εἶπι65) ἴῃ τ 6 
Ῥεηί. π|; ((“Ὑδύδομο "᾽): ἴὲ ἰ8. 8ρ6}]: ἱπ 05. (28 εἰπ165) ᾿π.})} (38ο 2 Κ. χ' δ Ὁ 
16, 18..ὄὔἅγγ (Βδετ) 108. 185 2 5. τοῦ [6γ. 295 ς 25 ; πῆ 1 Κι. 165}}); δηά Μτ. 
Οἰγαϊεβίοης (2 ες ἴος. Ὁ. 119) [π΄ ηκ8 ἴπδὶ [με νατγίαιου ἰ5 ΟΩΪΎ παίυγα!ν ἰο 
Ὅς οχρίδἰηδα Ὀγ ἴπε βδυρροπί(ίοη παΐὶ ““ 1ϑγδοὶ ρἱοἰκοά ὑρ ἃ πὸνν ργοπυηςοίαἰίοη, 
αἴϊοσ ΠΟΥ οαπὶς ἴο ἴῃς ρἷδςος." Ηον σοπιεβ ἰΐ, μου, (δι {πὸ βυρροβεά 
οἷάεν ργοπιυποίαιϊου ( Κεγδολο) τοουγβ 2 Κα. 2655 ΕΖτ. χ)33 Νεῖῆ. 43 γ8ὃ56 7. (Ὦ. 
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665 (8) 1τοὗ 2 ΟΠ, 281: ὃ ἅνψετγο π686 Ὀοοΐκ5 αἷβδο ᾿υγϊθη ὃν Μοβεβ. Τῆς 

βϑῦιθ γε 5 βἰδίοηθης (Σομηπααΐίονις 977 ἐλᾶε Βίδίσ, ᾿. 177}, ἰδὲ “δὲ 
ΟΒγοηίοῖϊεγ ρψῖνεβ δὴ οὌχίγαοϊς ἔγοπιὶ ἃ ἀοουπιεηΐ ψῃοἢ τεϊδίηβ (ἢς οἱ εϑὶ 
ΒΡΟΙΠπρ.᾿" 15. ἱησογγοςῖ ; τ (Ή. 653 [8) ςογγεβροπάϑβ ἴο οβ. 2155, βεγε ἴδῃς 
οἴαυβα νυ τοῖο μα5 [8]|6ἢ οὐαξ ; Ὀπὲ [πτουρπουΐ 05. (ἢς ννογὰ 15 βρεῖϊ 

ὙΠ ὦ (οοπιρ., ἴπ ἴῃς βαπια ρῆγαβο, 95. 208); «πὰ 1 (ἢ. τοῦ 15 ἔγοπι 2 5. τοῦ, 
νΠΟΓα 11 15 8150 βροῖϊξ νυ ἡ. Ἐνοη 1 {πὸ αἰϊπιϊποίοη ννεγα οτρίηδὶ, ἰδ εγε- 

ἴογαε, πο δγρυπιεηῖϊ οουἹὰ θὲ ἐουπάεα ὕροη ἰἰ ἔογ ἴῃς δηιϊαυΐϊΐν οὗ ἴῃς Ρεαηίῖ.: 
Ὀυΐ ἴῃ ροϊηὶ οὗ ἔδει---οοπιρ. 650. 2 Κῇ. 2. ψΙ 16γ. 20 5258, ετα ἐπ μέ 
απ ἐλ σαι ϑϑηΐθροε ἴἃ ἰ56 Ῥοϊηϊεα αἰ εγεηῖν ἴῃ (δ6 ἴννο Ὀοοΐκ5---ἰξ οδα 
ΒΔΓ εἶν Ῥὲ ἀουδίςα τ{Πδι 1 18 οα νὨΐο ἢ σσονν υρ ΔΥΌ ΓΑΥΙΪΥ δὲ ἃ νεγὺ ἰδῖς 
ἀδίε. 

(9) Οἰμες νογὰάβ ρεουϊαῦ ἴο Ὁ, (ογ ἴε Ῥεηί,), ςο]]εςοϊεα Ὁγ Καὶ! δπά 
οἴ ουβ---ποϑὲ τασθηῖ ν ἴῃ Ζέν οσαΐίσα, Ὁ. 4η1ἴ.--ὰ8 ονϊάδηςς οὗ [ἰ8 
δηςαυἱγ, ἀγὰ δἰἰορ οῖπογ ἱπηοοποϊυδβῖνε : ἴμεγε 18 ποϊδιηρ οοπηεοίςα 1} ἐπε 
ὑνογάϑβ {Ππεπιβεῖνεβ κυρ ραβίνα οὗ δηϊαυϊ ν, ἐχοερὶ {πεῖς οσουγτεησς ἴῃ ὈΟΟΪ 5 
τερυϊοά ἴο ὃ6 δποϊδηΐ : ἴΠ6 ἀγρυπιοηΐ ἰουπάδα ὑροὴ ἐπεπὶ 185 σοηβοαυδη ιν 
οἰγουΐατ. Ενογυ Ὀοοῖς οὗ (δε ΟἿ. δ49 ψνογάϑ δηὰ ὄἼχργοβϑϑίουβϑ ρϑου δ ἰο 
ἰιβεῖΓ; δηά τὸ νου Ὀ6 845 γεδβοηδΌϊε ἴο οοϊ]εςῖ (Πο56 οοουγγίης ἴῃ Θϑπι. οΥ 
Ι5διδῆ, δηά ἴο ἄγρια ἔγοπι ἔποπὶ ἰδὲ (πον Ὀεϊοηρ ἴο ἴῃς Μοβϑδὶῖς ἀρΡῈ.---Νοβ. 
4 (΄π ἴῃ ἱπιρί.), 5, 6 ἄγε πο ἀουνῖ σοηυΐης ὄχδπιρίθϑ οὗ οἱάδς ἔοστῃβ; Ὀυϊΐ 
(1) {16 Ὁ ἀγα ἴοο ἰβοίδίϑα, δπά (2) {πεὺ ὀσουγ ἴοο ἐγεαυδηῖν ἴῃ ὈοΟΙκ5 οζἧςγ 
ἐλαηπ ἐλο Ῥεηξ., ἴο 6 δὴν δνιάδηςς οἵ (δε βυροτγίογ δηϊαυν οὗ ἴῃς Ἰδεῖογ. 
νεγε 1ἴπ6 οσσυγγοηςς οὗὨἩὨ (Π656--δηά οὗ ἵννο ογ΄ ἴῆγεα πη αν ἔογπις (566 

2.0.7. εα. κ, Ρ. 527 ἔ,, εα. 6, Ρ. 125) --ταδ!ν ἄμα ἰο απιαυγ, ᾿ἃ νου Ὀς 
γι 078 τπρεΐογηι, αραὰ [ἢ6 ρθπογαὶ Πα γΥ βίν]ε οὗ ἴπς Ῥεηΐ. νουϊὰ ἀἰπρίαν ἃ 
ΡΕγοεΡΕ ΙΥ ἀγοῆδῖς ἥανουτ, ἰπϑίεδα οὗ Ὀείηρ (45 ἴἃ 15) νἱγίυ δ! τη ἀϊς- 
{ΡΒ ΠδΌ]ς ἔγουι ἰπδι οὗὨ Ὀοοΐκ5 τυγιτεη σοηξοϑβεαϊν υπάογ [Π6 πιοηδγοῦγ. 

Ῥαγιουϊαῦ ᾿νογάς οὐ ἔογπιβ (αρατί ἔγοτῃ πιο ρεπογαὶ ᾿ςΟγΑΓΥ 

[εαῖιτ 65), ΠαγηοηιΖίηρ᾽ Π ἃ ἀδΐα ἴῃ {[Π6 ἢ οδηΐ. Β.6., ἀγ6--- 

{πὸ ΝΙΠΡ. οοη]. ἼΒ3) 218 (566 ποΐ6); π6 Αγδπιδῖσπι ΠΡ 1610. 

[π6 ἔοτπι ΠΌΘΌΟ 89 (ἀδγίνεα ἰγοπὶ δη δάϊ. ἸΞΌΘ 2οογ, ΜΈΏΪΟΝ 15 

ηοΐ ἰουπηά ἴῃ οἰαϑϑίοδὶ Ηδῦγεν, ἰΠουΡὮ σοποη ἴῃ Αγδη., δπά 

δαησα ἴῃ δῖα Ηθρ., Εσοϊ. 418 οἱδ- 16); ρογῆδρϑ αἷβο ν»ὈΌ» τοὶ (566 

ῃοΐθ). ὙΠ ἔογηι ΠΝ ΟΝ 816 (50 ΠΒΠ 168; ΒΦ, ἢΡῸ 2822; ἢγον, 

ΔΨ, ἩΠΌΠ 2828, ἡδϑ 2865) ἴ5 ποῖ νϑσυὺ σοστηπιοη ἴῃ ΘΑΓΙΎ τυγιτϊπρϑ 

(ἰουρ ἢ Ἰηβίδησαβ οσουγ: 566 Κὄηϊρ, Ζολγροδ. ἰἰ. τ. 120 ἔ.). 

ΤΠα ἔδπι. ἔογπιὶ οὗ {πε ἰηξ.---ν!Ζ. ΠΝ δηᾶ ΠΝ 410 γ8 1οἸ2 δηὰ 
[γβαυθηεῖγ ; ΠΕ 17 οϑδ; ΠΡΕῚ 1128. 2030 (50 [05. 225)---ἢδ5 4150 
Ῥδδη οἰϊεά ἴῃ ἴῆ6 54π|6 σοηποχίοη ; δηά [ἰΐ 15 ἔγσιια [δὲ πιοϑῖ 

ΘΧΑΠΊΡΙ65 οὗ {Π1|5 ὈοΙοηρ ἴο ἴπ6 ἰαΐθγ ἰδηρυδρε ( 7) οεγηαὶ οἡ 

Ῥλίϊοῖ. χὶ. 235[.}: Ὀυϊ πο δηά ΠΩΠΣ σδη Ὀοίῃ δ6 5ῆονη 

᾿Ἰηἀεροηάςδηςν ἴο ἢανα Ὀδθη ἴῃ υ56 δδιΐν (2 5. 32}1 15. 2918; Οῃη. 

2029 2 3. 183 1οῦῇ 2017); 50 ἴδαϊ οἷν ἵννο αἴ δα ἀβά ὃγ ἢ) ι. 



ΓΣΙΤΕΒΚΑΕΥ ἹΝΕΞΌΕΝΝΟΕ ΟΕ ῬΕΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΟΙ 

(Ηο-. 53---ἔτῆς τεχί θὲ βοιηά (οἴ. ΝΝ 6Π1ῃ. 2 26 Αἰοίροη Ρροῤλείθη, 

“αὶ ἴοο.)----ὰ5 ΠΌΓΦ,, δῃᾶ γ6 ΠΥῸΠ : 15. 3οἱθ ΠΡ). 
ΤΠ ᾿πἤϊσηπος οὗἩ Ὠΐϊ. 5 νεΥῪ Ρεγσοθρίί6 ἴῃ τ [ογαΐαγα οὗ 

{πῸ ΟΤ. ὕδροη (5 ργοπιυιραϊίοη, [ἴ ΘροΘα Ϊγ Ὀδοδπια ἴπ6 ὍοΟΚ 

ϑνὨιοἢ Ὀοΐῃ σάνε (Π6 τγοϊιριοιβ 464] οἵ ἴπΠ6 ἀρ, δηά πιοιιϊάδα 

ἴΠ6 ρῃγδβεοίορυ ἱπ Μοῦ ἢ ννὰ5 ἜἼχρθβϑϑθα, Τῃα αἴγϊε οὗ 

Ὠευϊζετοηοίαν, ἤθη οποα ἰἰ πδά ὕδδθη ἔογπιβά, ἰεπὶ ᾿ἴ56 1 

τοδα γ ἴο δάορίϊοη ; δηά ἴπιι5 ἃ βοῇῃοοί οὗ νυϊίογς, ἱπιριιεα ἢ 

15 δριγιῖ, χυιο εν ἀγοβθ, ννῆο ἢάνα βϑἰδιηιρεά {ῃ6ῖὶγ πᾶς προ 

ΠΊΔΩΥ ρᾶγίβ οὔ ἴῆὩ6 ΟΥ. Ἐνεη {6 οτρίηδὶ ᾿ειςεγοποπν ἡ 

ΔΡΡρδδῖβ (ρ. ἰχχν) ἰῃ ρίδοδβ ἴο ἤανα γϑοαεῖνβά δχρδηβίοῃη δἱ {πῸ 

μδπάς οὗ ἃ Πειυϊζεγοποπο δαϊίογ (ογ δαϊοτ5). [|π ἢ ΠΙσζογίοδὶ 
ὈΟΟΚΒ, ἰοηρ βϑοίίοηβ οἵ ]οϑῇἤιδ--- δ... Ο.ῦὃὦἹ1 2216 2,---Ὀεϑι 65 

ΠΊΔΏΥ 5ῃογίατ ραϑϑαρὸβ αἰϑβεανογα,ἘἘ ἀα οοηϑίγιοϊοα 411 Ὀπῖ 

δητ γον οὗ Ὠειυϊογοπογηῖϊο ρἤγαβθϑ : ἴῃ ἴῃ6 ὈοοΟΐκ5 οὗ ἀρὰς δηά 

Κίηρβ, ρδϑϑαρὲὸϑ σοπϑίδηςυ οσσιιγ, απ! Πρ ϑηθα ἔγοηι [ἢ 6 

ΘΈΠΟΓΑΙ οὐγγοηΐ οὗ ἴπ6 ἠδγγαῖϊνα ΌΥῪ {Π6ῖγ δίγοηρῚΥ πιᾶγκαά 

Πευϊαγοηοπιο βίνθ, δηα ον θην οἰ ογ ΘΓ ΓΕ σοπιροξθα, 

οὐ (1η 5οπι 04565) ἀχραηάβά ἔγοπι ἃ παύγδίνα ΟΥἹΡΊΠΔΙΠΥ Ὀτίθἔεγ, 

Όγ ἃ ἀϊδιίποϊ τυγιΐογ, ν!Ζ. [Π6 σοπιρίΐογ οὐ δαἀϊῖοσ. 7 Τῆς Ὠευΐίογο- 

ΠΟΙΠΊΪΟ ΡᾶΘΘαΡ6 5 ἢ ἴδ6 Πιπίοτγισαὶ Ὀοοΐκ5 ἀο ποῖ π5101.4}}Υ σοηπίδίη 

γταοῦ ἱποϊάθηϊ ; ΤΟΥ σοηβίϑί Πηοϑὶ νυ ΟἸΠΟΓ οὗὨἨ 5ρδϑοῇεβ (ογ 

δαἀάϊίίοημβ ἴο 5ρβθοῇ 65), ρασδά ἰῇ {π6 πιοιῖῃβ οὗ ργοπιϊηθηΐ 

Πιδίογιοδὶ ομαγδοΐογθ, δια γεβαεοϊηρ 'ἴπΠ νδήϊουῦβ ψᾶγ5 [86 

Πεουϊετγοποπιῖο ροϊηΐ οὗ νίενν, οὐ εἰβα οὗ σοπιηπιθηΐβ ραϑϑεα ὉΥῪ 

1Π6 σοχλριοῦ ὕροη [Π6 τοὶ ρίοιβ ἀβϑρεοῖβ οὐ [6 Ὠἰβίογυ : ἴῃ (68 

Ῥοοΐκ οὗ Ϊοβῆυς, ἔογ ἰηβίδησε, ἴῃς ευϊζεγοηοπηὶο δαα!οης (ἴῃ 

ΠΑΥΠΛΟΩΥ ὙΠ 1Π6 βριγῖ οἵ Ὠι.. 411:8) ἤανα οὔ! ΘΗν [Π6 δἱπὶ οὗ 

1Ππδίγαῖίηρ 1Π6 ΖΘΔ4] σον ὉΥ ]οβῆια ἴῃ Δ Π]Πηρ Μοβαὶο 

Ὁ Τηβοσγίοηβ ἴῃ, οὐ δχρδηβίοῃβ οὗ, (ῃ6 ογρ᾽ πη] Ὡδγγαῖϊνα ; 85 2101} 47 414. 
21.383. ε] 8153 (Ἰηὴ ραγί5), 39:35 ὅζο. ; δηᾶά ἴῃ6 ρβιδηθγδ  Ζίηρ βυπιπαγίος τοῦϑ 9 
110-16 1.41:-12 ἃις, (2.0. Τ. Ρ. 97) Β... 

145 Τυ«. 211-53 ,γ06, Δηά (ἴὴ {πεῖν ργεβϑοηΐ ἴση) 47:1}. ὕ12:1δὰ 41- 61 χρδ'16 
(2.0.7. Ρ. 1548}; τ Κι. 23:1. χ3:8.12 855-61 01. 711-18 (η 158 ργεβαηί ἔογπι), 32:39 
1.419:20,21.24. 7.8 δὲς, 21300.26.. 2 1ζ 97.105. 7.,.28, 840-40 γ.816-}0 ἃςς, ({Ὁ, Ρρ. 17ς Β΄, 

190-192). Τῆαε τγεΐογεηοαβ ἴῃ Κίηρβ ἴο ἴῆς ““ανν᾿ (ἢ οὐ πουΐ {πὸ 
πδτης οὗ ΜοΞ65) γα 8]}, ἃ5 οἰἴΐϊμεγ πε οοηϊεχὶ ογ [ῃ6 ρῃγαβθοϊ ΟΡῪ ἤῆονν5, 

ΒΡΕΟΙΟΔΙΪΥ ἴο Ὠ. : 8ες τ Κα. “2ὃ 89 (Ὠ1. τοῦ 291); 855 (459. 6); 866 (1γϑί- )ε}9, 
οὗ, αἰ8ο [οϑ8. 2133" 45 (΄΄. δὴ 2414 1τὴ Ὁ3); 2 Κα. τοῦ; τ425 (Πε. 2410) ; 186: 12 218 228 
242Ὧ. 5, δηά Τςοπρ. ἴΠ6 ραδϑαγοβ οἰϊοα ρ. ΙΧΧΧΙ, Νο. 37. 

! 
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ογάϊπαποθδβ; ἰπῃ ἴῃς ὈοΟΚΞ οἵ Κίηρβ, {Π6Ὺ γα ἰδγρεῖν δϑιϊπιαῖθς 

οὗ {πὸ οδαγαοίογ οὗ ἴπ6 Κίηρβ, οὔ γεῆδχίοηβ οὐ {6 παίϊοπδὶ 

Ὠιβίογγ. ἢ ὈΙβδγθησθβ σῃοιυϊά, ποννανογ, Ὀ6 ποίθά, ἃ5 νν6 11 δ5 

Γεθ δησθβ : ΤΠΔΠΥ Οὗἁ ἰῃ656 ραβϑαρ 5, ἴογ Ἰπβίδποο, σοηίδὶῃ 

ρῃθὴῦ Ὀ,τΑΚβ65 ποῖ ἔουπά ἴῃ Πῖ. [1561 17 δπά 11 15 ἱπίογαβίηρ ἴο 

ῃποΐΘ ννθδί 15 οὐ ἴπΠ6 ψῃοϊε δὴ ἱπογεαϑίηρ δοσυπιιδίίοη οὗ 

ἀενίαἰοη5 ἔγοπι ἴῃ6 ογρίηδὶ ᾿Ὠεδυϊεγοποιιῖο ἴγρα, {Π] ἰπ (6.».) 

2 Καὶ. 17 1 15 πηηρίοα ἢ ρῆγαβοϑ ἀσγῖνοα ἔγοπι (ἢ6 Βοοῖ οὗ 

Κιηρβ [561], ]υὐροβ, ἀπά [6γ. [Ι{ 15 Ὀυὲ 5οίάοηι, πιοζθονεῦ, 

{πὶ τ1π6 ψΣΊιΐετς ῃο τῆ 5. 6}1} ἀπάογ ἴΠ6 Παιυςεγοηοηνςο 5ρ61] 

5δον ἴΠ6 5δπὶ6 ἀ6]1οαΐθ βθῆβα οὗ ϑυπιπιείγυ δηά Ὀαΐδησα; 7ε6τ., 

οϑρθοίδ γ, ̓ ηϑίεδα οὗ γουηάϊηρ ΟΗ͂ 15 βεηΐθποας δἵ {πὸ σίρῃϊ 

Ροϊηΐ, ἰ5 δρί ἴο ἴῆγον ἰηΐο ἔπδπὶ πιογα ἴπδη ἴπ6 σγυγίῃπι 11} 

ΡΓΟΡΟΥΥ Ῥδαγ. Τα ργαγεῖβ ἴῃ Ναεῆ. 1511 οϑῆ: Τδη. οὐ δγε 

{Πκενν156 Ἰαγρ οῖν πιου]άδα ἴῃ τ[π6 Ὠευϊατγοηοηλῖο ρἢγαβθοϊορΎ.--- 

πηάδγ 115 ἰηἤπαησα ὄνεη (86 δυΐποῦ οὗ ΠὨδηΐεῖ (σοβα Ηδρτγον, 

8ἃ5 ἃ τυῖίε, 15 ἱδροιυγεά δηά τπποουτἢ) εσοπλοβ ἤἥμπδηῖϊ. Τα 

ΟὨτγοπηίοϊεγ, αἷσο, [πουρἢ δ15 σδηδγαί βίγ]α 15 85. ὉηΠΠ|κὸ (πὶ οὗ 

Ὠι. 85 σδῇ νψ 611 θ6 ἱπιδρίηθά, βοπιθίϊπη65 ἰοῖ5. ἢϊ5. [που ρηῖβ συ 

ἴῃ Πουζογοποπῖο ρῆγαβοϑ ἢ Διποηρ ἴὯ6 ργορῃοίβ, εγαπ δῇ, 

85 ἰ5. ΜΜ 611 ΚηοννΏ, Ἔβρθοῖδ!ν ἴῃ Ὧ15 ρῦοβα ρα 55 ΡῈ 5, ϑῆον5 πιοβδί 

ΡῬΓοΟΠ ΠΟ ΠΕΥ τΠ6 ᾿ηἤπεπος οὗ Ὀΐϊ. : γεηληϊθοαηοθς ἔγοιῃ Ὠϊΐ., 

σοῃϑιϑίηρ οἴζθη οὗ τνῃοΐα οἰδιιβαβ, ἀγα ἱηίεσσινονθη ἢ ρῆγαϑας 

Ῥδουϊαγ ἴο [6Γ. Πἰπιβοῖῦ; δπὰ ὄνθὴ ἤθε {π6 ψογάβ ἀγα ποῖ 

δοΐι δ! [ῃ6 δ5άπιθ, (ἢὯ6 ἱπουρῃϊ, δηα ἴπὰ6 ογδίογιοδὶ ἔογηι--- 

{πΠ6 σορίοιι5 ἀϊοϊίΐοηα, δηα ϑυβίαϊ πε ραογοάβ---αγα ἔγααυαηίν 

β᾽ γα] τ. 

ΚΊΩ {Π6 ῬοΟἕ5 οὗ ϑδαποῖ ἴἤογα ἀγα πὸ ραγίβ ἢ (ἢ βδπὶ6 βίγοηρ᾽ν 
τιδεκοα οπαγδοῖοσ Οη ρϑβϑβϑαροϑ ἴω {ῃ686 Ὀοοΐζ8 Ὠϊοδ αἰθρίαν ἃ ραγίϊδ] 
δῆ ἴἰο Ὠὲὶ., 866 Ρ. Ιχχχνῖ, ποξξ. 

[481 Κὶ 43 οὔξεγυε ἑλοὲν τα», απιὰ τα]ξ δεν νιὲ ἐπ γατλ ερσες (οἷ, χ 
2 Κ΄ 205); α τυλοῖό (οτ δενγγεεῖ) πεαγί, τ Κ. 851 χτό χς8.16. 2 ΚΚ͵ 205; ἴἰο αὐε»κὲςς 
(π᾽ν), εαςὲ ατϑαν (Ὑ π), οὐ γενπουε ( ὉΠ), “οι δεζόγε νι» (λὲδ) γασε, τ Κ. οἵ; 
2 Κι 1533. 17} 24, 2 Κὶ. τγ18. 3 245] χ,χηδ (αἴ5ο ἱπ 76Γγ.)}; δ δγέριρ᾽ ουὶ! μῤοη, 
τ Κ. 99 14}0 2131.39.} Καὶ, 2131} 2216.30 (ἀῃηα οἵζϊεη ἴῃ 76Γ.}); 29 ἑμγη πε οπεὶ 5 
ευΐϊ τοῦ» (τα75) 1 ἵζ. 1483.2 Καὶ, 17,13 76γ. 18}1 )εῦ )όβ ,χς}δ χ65.1 (οἵ, 242), ΕΖ. 
421} (οἷ, 143), Ζεςοῆ. τ΄ [οη. 48; ὉΚῸ 20 γεγο ([ ἐμονδῇ, ΗΙ5 ρεορ!]ο) 2 Κ. 17, 
247] [6γ. 79 1419 ,τὸ], 20 20 σε (ἢ Ρ.) ]υ ἃ. 215 χ 43 τοῖ (30 ΟὨΪΥ ἴῃ ἴπῃε ϑοηρ, 
Ὠϊ. 425); ΨΌ) οὗἩἨ μονδἢ 5 ,“ογεαζέηρ Ἠϊ5 ῥβϑορὶε, [υά. 618 1 5, 123 (-- Ρ5. 
9412), 1: Κ. 851. Κ' 2116 (α150 15. 26 Ϊεγ. 759 127 2435. 89), 

Ζ Οοπρ. Ρ. ἰχχχὶ, Νοβ. 35, 38; Ὁ. ἰχχχῆ, Νο. 686; 1 ΟἩ. 2019, 



{ΠΤΕΒΑΕΥ ἹΝΕΚΌΕΝΟΕ ΟΕ ΘΕΤΕΚΟΝΟΜΥ ΧΟΙΙ 

Οοπιρ., ἔον ἰμβίδπος, [εγὶ 7135. ττῷὉ 161012 218.10 26 η5:11 2οδ39 4,217: 
Ἠ5Ξ 44. ΖυηΖ (ΖΩΩ͂Ό. 1873, ῬΡ. 671-674: Οσεξανεπιοὶίε δελγίδεη, 1, 

219-222) 848 ἰγδηβογι δε ἴῃ ρᾶγα οἱ σου πιη5 66 ραϑβϑαροϑ οὗ Ὀὶ., οἵ ΒΟ ἢ 

πογα αγὸ εοὔοαϑ ἴῃ ἠοῖ 6585 ἤδη 86 οὗ Ϊεγ.; δηὰ δε ἼἽογίδιην π88 ποῖ 

Ἔχῃδυβίοα 411 ἴπδιί οουϊά Ὀς ἔουπά, Α ἔεν βρεοϊπηδηϑ ἅγὰ ογὰ ψίνεῃ :- 

ΒὈΕΟΤΕΒΚΟΝΟΜΥ 

1 Ὁ 3 ΤῚΝ ΠῚ 

633 ὉΠ 92 ὯΝ δ ὉΔΌΝ “ πκ πκῪ 
4 Ὁ ΘΟ ὉΓΩΣ Ἣ3Ο ὈΞΠῈ ΜΩΝ 

45.) πκχοῚ ὙΠΌΝ “ΠΝ ὈΨΌ ὈΠΡΡΞ) 
ἼΦΕΣ) 32) Ἴ229 033 ὈΦΤΊΣ 

45 ΠΡῚπΠ Ὑ2) ΠΌΠΟΌΣ Ὁ ΠΡΌΣ) ΠΊΠΚῚ 
ΟΥΤΊΣ ὈΚΎΘΩΙ ΠῚ) »0ΥῪ13) 

ς ἢ ὨΣΠΚ ὈΣπὺκ “ τῆς ὋΝ ΤΥ 023 
2 21Ὸ} 7 πη ἸΡΌΣ 125 

55 δῦ 28" ἹΡΌ 
819 γΠὩΡ}Ὲ ΟΠ Οδκ ὙἼΚ ΠΩΌΣῚ 

δ ΠΉΠΡΤΙ 
1859 γγὴχ κῦ ὋΚ πε συ ὋὩἸ Ὁ 

ὍΘ 

2855 ὕ ΚΠ πυοῦθο 50. τιμὴν ΠΗ 

2855 ΟΠ η}» 20 ὑϑμκοῦ ὙΠ02) ΠΗ, 
ὙΠῸ 1'ΚΊ ΚΣ ΠΟΠΣΡῚ 

2835 ὙΠΙΝῚ πὴ ΠΡῚ κῦ κ ἋΣ Υκ 
Ἰ3ΚῈ ΥΡ ὈΥνκ ὈΠῸΝ ΝΣ ΠΊΩΡΙ 

285 (οἴ, 457 ΟΡ 33 Σ᾽ ἼΧΌΠΙ 

289 "ΚῚ ἼΚΙ γΝΣ ΠπΧρῸ π᾿ ἋΣ ὙὉν 
Ὡδὺ νΌση κῦ Ἴσκ Ὃ ἼΦΟΥΙ 

2853 "3 ΡΝ ἜΝ ΠΥΌΥΣΣΣ ΠΊΣ22 ὙΘῚΠ 
152 

280. ὙΠΣΣ 2 ΦΧ: Ἴ2 "Ἵ ΠΟΣΚῚ 
ῬΚ  ΡῪ  ἼΟΚ ΡΙΧΌΞΣΙ ἬΧΟΣ 

2853 Ὅτ 99 ΠῚ" ΚΡ ἼΦΚΞ9 δ 
ΌΞ3ΠΝ 

295 ΚῚΣ γυκὺ 529. “ πον ΠΌ ὃν" 

ΙΕΚΕΜΙΑΗ 

429 Ὀπὺ πὸ ΟἿ 3 ΤῚΝ πκνῦ 

116. ΣΟ ὈΠΓΣΟ ΥΧΌ ὈΠῚΝ ΥΣ ΟΥ̓ 
ὑγῺΣ 

2912 0233 ΣΟΥ 3 ὈΠΝΧΌΊ ἮΜ ὈΠΡΡΩῚ 
23:9 

423 ΩΣ) ΜΚ, ΠΡῚΠ 12) Ὁ ἩΒΊΩ2) ΓΊΠΜΩ 
ΥῚ) ΜΚΎΣ5) 

ἡ Ὀστκ τ ἫΝ ΤΠΠ’Ο 032 ὨΠ39ΠῚ 
Ὧ29 38" ἸνῸ" 

255 ὈΠΡ ὉΠ ὈΌΚ ὝΙΚ ἸΣΠ ὈΚῚ 
(οἴ, 1319 1611) οτν τπησηῦι 

293 Οὐοὴν κὴῦ κ Ἵρῦ ὍΦ ὩἽ ΥἹΤΊ 

15 249 2918 γΚΠ ΠΊΣΟΟ 920 ΠΡῚ9 Ὁ ΠΠΣ 
(5: αὐ] αν 3417) 

8 ἡνῦ ὑϑκοῦ ΠΊΠ ὈΡῚ πῦ2) ΠΗ" 
ὙΠΟ ᾿ΚΊῈ ΥἹΚῚ ΠΌΠ, ὈΌΘΝ 
(58: πιεῖν 169 197) 

1615 ὈΞΠΙΣΜΊ ΠΕ ὈΠΡῚ" κῦ Ἴσκ γηκπ ὃν 
πο ΟῚ" ΟΝ ΟπῸκ ΠΚ ὈΦ ὈΠΊΣΡΙ 

οἷ᾽ πῸΣ γῶὃ'' κα σκ ΟἿΣ ὈΤΙΣ ἘΣΤΙ 
ὈΠῚ3ΝῚ 

5᾽δ »δὺ ψρ πὸ ἽΣ. .. ῥΠῸΘ. ἋΣ Ὁ 
ὭΣ ΠῸ ΡΌΘΠ ΚθῚ 

Ε" ἽΣΣ ΠΌΣ ΠΝ ἽΝ Ὑ ΣΟ 

199 ὈΠΤῚΣΣ ἪΦ3 ΠΚῚ ὉΠ2 ἼΦΖ. ΠΝ ὈΤΟΣΝΠῚ 
ὨΠΙΔ ἽΝ ὈΠῸ ἸΡΥ ἼΝΚ ΡΙΧΌΖΙ ὙΧΌΣ .....ὃ 

425 ὈΓῚΝ 2 Πῦ ΟΣ ΡΡῚ 

228 ΠΚῚΣ ΠΡΥῺΣ ὙΨ9 722 “" πῶρ ΠΌ ὃν 
(εἶ. 1610 χ Κα. 95) 

ΘΌΟΘΝ ράγα] εἷς (6 πυπρεγ οἵ ψμοῆ πρῃΐ 6 γεδα!ν 
ἰπογαδβϑα ) ἀγὰ γεηδγκδῦϊα. ΤΎΠΟΥ ἀῖα ἴο Ὀ6 ἀχρίαἰπθά, ἢον- 

“ Οοπ;Ρ. «380 ν.39 353. ὙΠ} [6ζγ. 16}}.15. 229. Κὶ, 99. 
ἐ Ἐ.ρ. τοῦ! (7ετ, 4232); 1138 (γ5); 123 8ν7}}» 93 ππῃ (229 χ8.18).,.ὄ 1211 γον 15 

Εν (7.3); 1251 (γ3); 135“ ὃν» πῸ ὩἽ (28:6 203); 1418 (4213); 1.5}. 13 (μὅ.1Κ} 
268:- (η2510) 2619 (1411 ,29); 20} (2217 1410 118); 2077 (1218); 2057 ΠΌΠΩ, ἢΚ3 
ὉΥῚΣ ΣΡ2) (2Ζιδ; οἴ, 4257); γ0Ν δ (2939 ηο" 42250); 406 (218). 



χΕαΙν ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

ανογ, Ὁγ ἴπΠ6 ᾿πἤμποησο, [Ππϑοϊορίοδὶ δηὰ [|}ς6γᾶγν, νϊοἢ (45 ἢδ5 

Ὀδθη γαηιαγκοα δρονο) ϊ., δἔϊογ 15. ργοιηυϊραίίοη, 5ρΘΘαΪγ 

Δοαιϊγαῦ. ΤὍΤῇα ορϊπίοη {παῖ [εγ. ννὰ5 ἴπὸ σωζον οὗ Ὠϊ., τ[ΠοιΡῊ 

δἀνοοδϊαά ἔογπιεγίν Ὀγ Οοίεϑο,"Ἐ γεϑῖβ ὕροη ἃ συ ρεγῇοϊαὶ οοπι- 

ραγίβοη οὗ βίγϊε, δη ἢδ5 Ὀδθη τ ρΕΥ γο)εοϊεα ὉΥ 411 συ ϑδαυδηῖ 

οΥἼ05. ΕῸγ ἤδη {86 5ἴγ]6 οὗ {πε ργορβεῖ 15 σοπιραγαεά οἱοβεῖν 

ψ ἢ (Πδῖ οὗ Ὠι., ἀϊἔδγοηοθβ ἀϊβοΐοβα {Πποπηϑοῖνας, νοΐ πλοῖα 

[ΠἢΔη οὐννειρ Ἢ {Π6 51 Π}}Ὑ1{165, πα ρίδσα ἰἀΘηΥ οὗὨ δυςογβῆιρ 

ουξ οὗ ἢ αιοϑδίίοη. Οπ ἴΠ6 ομδ δηά, ἴεγπι5 δηά Ἔχργεϑϑίοῃβ 

ΏΙΟΙ ἃγὰ ομαγδοίογιξειο οἵ Ὠΐ., οσσιγ γάγεῖν ἴῃ 6 γ.---.. ἴο 

ἐουό (Ἰο ονδῇ Η:5 ρεβορίθ), οποα οηἱΐυ, [6γ. 418, ([5γτδ8] [ εἤονδἢ) 

ΟὨΪγν ]6γ. 23 (ἸΪη ἃ ἢρ., πενεῦ ἰουπά τη Ὠϊ1.); ἴο ολοοδο (Ἶδγ. 433 

ΟὨΪΥ) ; 29 ροδεόες (οἵ (δηδδη), οηἷν 205 3233; 20 οὖδογυσ (ὉΦ) 
ἦλὲ ἔατο, διο., ΟὨΪΥ 1611 4.518. ΟΥ̓ ΏΟΨΝΟΓ, 845 ἼΝΠ (2γοζοηρ᾽ οὐ δὲ 
ἰοριρ,, οἵ ἀ4γ5), 20 οὗδογυο ἔο εἷο, ἐο οὗδεγυο αμαᾶ 40, ραΐες, τερτο- 

ΒΘΠΤΙ ΩΡ ΟΖΖ265 (ΡΟΘΞΙΟΪΥ οπσθ, ͵δγ. 143: ί. πηοΐδονοσ 85 

σδαγδοίογιξίιο δριμεῖβ οὗ αἀοά, τνῃϊοῦ Ϊαγ. ἀνοιβ, 85 δ 433 κ9 

616, ὨΠῚ 451, ἸῸΝ) 79, δ.) 721 1οἹ7, πῦον ὧν 434 οὐ. Ευτγίπετ, 

ἰη Ὀτ. 250 15 σγβδεν ργεξεγγεά ἴο 30 (ρ. ἰΙχχχν!) ; 76γ. ργεΐδγβ Ὁ 
(5) {ἰπ|ὲ5 Ἔ7ετ. 511) ἴο 33ῦ (7 {{π|65}; ἴπ τ. {πε ἔδγπι. ἢ- οὗ 

π6 2πά δηάὰ 4, ρ]. ἱπιρῖ. 15 νογὺ ἐγεχυδηΐ (56 {1π|65}, ἴῃ 76γ. 1 15 

ταῦτα (5 {ΠπΠ|65)}: ἴῃ Πῖ. 2) Ργεροηάεγαίββ αδἰπηοϑδῖ ἴο [ῃ6 δχ- 

οἷυδίοη οὗὨ ν»ὲὲ (Ρ. ΙΧχχν!]), 1η [6γ. δὲς (54 {{Π165} 15 πιογα ἔγεαιπδηῖΐ 

τΠ8η "59ὲὲ (27 Ἐ]1π|65). Οἡ {Πε οἴπεγ ἢδηά, 6 τ. βϑῆῇοννβ ἃ ἔοῃ 655 

ἴου ΠΊΔΩΥ Ὄχργαβϑίοηβ ποῖ ἔουπά ἰῃ Πΐ., 5 ὃν ἽΡΘ 20 υἱεῖ εῤοη 

(ῤπμηι15λ), ἐποϊέηο ἐλ6 οαν (2.0. 7. Ρ. 258), 7ελουαὰ οΥ ΤοΞές, ἐλε 

συογα, 6 ῥεοείζίοροσ, απ ἐλ6 ζαγμΐγιο (16.; ποῖ 50 Ἄνθη ἴῃ Ὁ. 

28), ὅζο. Θγεπἢ᾽5 βίν]θ 15 πιοῦθονογ 1655 ομαϑία δηά σογγθοῖ 

{Π4π {μαΐῖ οὗ Ὠϊ.: δα αἷβδο ἔγεαιεηῖν δαάορίβ ἃ ἰγγῖο βίγαιῃ, 

νν ΠΟ 15 πανογ ἴΠῸ οᾶβα πὰ Πι. Αβ 76γ.᾿ 5 δι πούβῃ!ρ οὗ  ῖ. ᾿5 

ποῖ πγχαϊηϊαϊπαα ΌΥ ογιτἴο5, ἔυγίδαγ 1υδτγαιίοηβ οὗ ἴΠ6 αἰ βεγαπος 

οὗ ἢ͵5 δίυ!ε νν1}1 θ6 σι ρεγῆμοιβ: [Πα γεδάθγ ν᾿ ο 15 ̓ πϑγαϑίβα ἴῃ 

[πΠ6 5 ]εοῖ πιᾶὺ γεΐεγ ἴο ΚΙεϊπογῖ, ρρ. 185-1οο, 235; Οἤανπε, 

“7εγορεΐαλι, Ὁ. 81 ἢ. ; δῃπά 6βρ. ἰο |. 1.. Κὐηϊρ᾽ς Αἰ Ζ65,. δίμαρη 

(11), 1829 (ψΒοβε ραϊηδίακίηρ οοεσξίοη οὗ πιδίθγι δὶς οοπίδίῃϑβ, 

Βοννανοῦ, ποῦ {Πδὲ 15 ἰγγααναηΐ, δηὰ ἡδϑαβ οαγείαϊ 5: Πρ). 

3. 76 ᾿ερπίαίεμοῖΐ, ὅζα., 111, 618, νἱ!. 225-227, δΔῃηά Αρρ. ΡρΡ. 85-110 
( Βογα ἃ ἰαγρα ὠυπθοῦ οὗ ραγα}16}58 ἀγα ἰγδηβογὶ 6). 



ΓἸΤΕΆΔΕΥ ἹΝΕΙΌΣΝΝΟΕ ΟΕ ὈΕσΤΕΚΟΝΟΜΥ ΧΟΝν 

ΤΠ6 όχέ οἵ θευϊζεγοποίην, οχοαρί ἴῃ ἃ ἔδνν ραϑϑαρδβ οἵ 

Ο. 32. 33, 45 Ὀδδη ρῥγεβεσνθα ἴῃ τγοπηαγκαῦϊα ρυγιίγ, δηά 

Ῥτεϑεηΐς ἤοπα οὗ ἴΠ6 ρῥγοδίθπιβ ΟΠ ἀγίβθ, ἴογ Ἰηβδίδησθ, ἴῃ 

σοηποχίοη ἢ {π6 ὈοοΟΐκ5 οὗ ϑαπιιοῖ, [εγαη δῆ, οὐ ΕΖακίεὶ. 

Ιι δάπρ)ιῖβ, ποννθνθῦ, οσοδϑι οθδ νυ οὗ σογγεοίϊίίοη ὉΥ ἴΠ6 αἱὰ οὗ 

{πῆ6 Αποῖδηΐ Νεγβίοηβ: ἴΠ6 ραϑϑαρὸβ ἴῃ ΏΙοΣ (815 15 [6 οδ56 

Ψ11 Ὀς ἔουιηα ποίεά ἴῃ [πΠ6 ΟΠ η ΓΔ ΓΥ. 





(ςΟΜΜΕΝΤΑΒΜΝΥ. 

------Φ. ΕΞ5».»--.-... 

ΙΪ, τπτῷ. “7ιεογίεας 7μέγοαϊμοζο». 

Ι.1.-ὅ. Ιηϊτοἀποίίοι, Βρθοϊ γίπρ [80 Ρ1860 8δηὰ {1π|0 αὖ ΜῈ16Ὲ 

80 αἰἰΒοΟῦΣΒΟΒ [Ὁ] ΟΡ 610 ἀθ]ἰνθτθὰ.---1. ΑΔ 7»γασὶ) δῃ 
Θχργδϑϑίοη τη] οἢ υδ6α τη Ὠΐ., δηά {(Π6 Ὠευϊεγοποπλῖο βθοίοη 5 

οἵ Ϊοβϑῆυα. [Ιἴ οσουζδ, 845 ἤδθγα, δέϊογ ἃ νεῦρ οὗ δα ἀγοεείηρ, οἷ 

27) 201] 411 4245 7οβ. 222; νἱτἢ δεγογο ζδ6 γος οΥ (οτ δ67076) 
417. 4413 705. 437 411; δ5 βιυῦδ)]εοϊ οὗ ἃ νεγῦ 1313 2131 2111 Το 5. 
411734..35 815..31. 34. 88. 7016. 230. 81. 84. 86, 88, 48. ΓΘΤΉΘΓ αἰ ΠΈΓΘΠΕΙ͂Υ (ΠΝ 

,)ΡΌν»ι οἵ ἐρ ἐδε τηϊωδέ 97) Ὧϊ. ττὖ 186, [Ιξ 15 ποΐ 50 564 θε5ι 65 

ἴῃ 16 Ηδχ., ἔχ. 1825 (ἢ , σ᾽») Νὰ. 168: ([Ὁ]οννε Ὀγ 1π6 
ΕἸ ΠΡ οἷαιιδα ὨΠΊΏ2.20 ἽΝ) Ὀεΐηρ οί αἰδατγοηι.--- Θεγομα 

“7ονααη] ἐ.6. οα ἴδε Ε. 5:86 οὗ ]ογάδη, ἔγοπι ἴπε βἰαηάροίηϊ οὗ 

Ἦν. Ραϊεβίίπθ. ὅ0 1τὖ 48 44: 46. 41.425... 866 πλοῖα ΠΥ οὐ (ἢ 15 

δχργαϑϑίοη ἴῃ ἴπ6 [ηἰγοάποίίοη, ᾧ 4.---ἶα ζλ6 τοϊίθ7η1655, τη ἐὰλδ 
“Αγάδαλι, ἐν οηΖ οὗ διωῤἧ, ὀοέτυσοηε Ῥαγαη (ου ἴῃ 6 οπα μδῃά) 
απα Τοῤλοὶ απᾶ Ζαδαρ απα Ἡαφόγοίλ απ ί:δαλαδ (οα τῃ6 

οἵ μ6γ)] μεθα ννογάς οσοδβίοη απ Που γ. Οη {π6 οπα Παπά, 

ἴγοπι ἴΠ6 ροϑβίτοη νν]οἢ ΠΟΥ ΟΟΟΌΡΥ, 1 566 πὶ5 πδίαυγαὶ ἴο 5ῈΡ- 

ῬοβῈ {παῖ {ΠῸῪ δήὰ ἰηἰεηεά ἴο ἀδῆπα πιο ρϑγιϊου αγὶγ {πε 

εχδοῖ βροί “" Ῥεγοηά Ϊογάδη" ψῇογε Μοβϑβ ἀε]νεγεαά τῆς ἀ15- 

σουγϑβοβ ννῃϊοἢ ἔοϊονν ; οὐ {86 οδοῦ δαπά, ἴΠ6 παπιοβ ἀῦο οἰδου- 

1. 1. 330] οηἱγ βεγβ, ἔογ (ῃς. πογπιδὶ 910, ρεγῆδαρϑβ ἔογ ἴπε βαϊκε οὗ «55: π1118- 
τοι ἔγοηι ἴῃς ἕο] οννίηρ, η)0.-ττο «Ὁ. νον οὙνν «Ἵ θ5 73} ΓἼΚ9 }}3] [ῃς τεπά. ρίνβ 
αῦονε 18 ἰῃ6 ΟΠΪΥ οπα υνῃϊο δοςογάβ ἢ Ηεῦγον ὑδαρο, ““Ῥεΐνεδη. .. 
δηά᾿ Ὀεΐηρ' οχργεβϑεά χορ Υν ὉΥ 1.3]... 3 (οΥ 5... ..]2), Ὀυϊ ποῖ Ὁγ 
νιν 3. Τῆς ϑβυρροσιίοη ἴπαὶ 3 ἐη 15 ἴο 6 σαγγίοα οὐ ἱῃ ἱμουρπξ ἔτοπι 
ΔΨ, δηά υπάογβίοοά Ὀείογε 31") ΠΥΠΧΠῚ 189 18 ποῖ ργοῦδϑίε; Ηδεῦγεινν 
ἰάϊοπι, ἴῃ συ ςἢ ς8565, γεῤέαίς ἴῃ6 ργεροϑβιίοῃ. 

Ι 
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ννῖ56. τπηϊκζηοῖνῃ 845 ἰποβα οὗ ρίδοοβ οἰυδι θα ἴῃ {Παὶ ἰοσδγ, 

ὙΏ11|6 δἱ ἰθαϑὶ γε οὗ [Π6πὶ οσοιγ ἰπ σοπηοχίοη νυ ἢ [Π6 ΘΑ ]οΓ 

Ρεγιοά οὗ [Π6 ϑγδϑ 65 ννδηάδγιηρβ (ΘῸρΡἢ ἴπ (ῃἢς ΗΒΘΌ. πᾶπια 

οἔτπε Κεα 564, “564 οὗ 5υρῇ," Ῥαγδη Νιι. 1ο]}3 αἰ., Ἡ ζέγοιῃ 

Να. 1185.44110. Αὐσσοτγάϊηρ!ν πδην οβογίβ αν Ὀδθη πιδάθ ὈΥῪ 

σοπιπιεηίαίοτπβ ἴο γοίοσ (Π6 παπιδβ ἴο {6 δαί ροσίοά οὗ {πε 

[ΟΥΓΓΥ γϑδαῦβ᾽ Ἰουγηθυίηρβ. 

ΚΊοΡοΪ κξυρροβεά {πδὲ {π6 νοῦβο τνδᾶ5 γείγοβρεοῖϊνα, γεξεγγίηρ ἴο (πς νατῖοι5 
σοπιηηπηϊοδίϊοηβ τηδάς ὉγῪ Μοβοβ ἰο ἰῃς ρεορῖΐο, δῃὰ γεσογάβα ἴῃ ἔχ.-Ναυ. 
ΤῊΙ5 ἱηϊογργείδιίοη 5 ροβϑίρ]α, 50 ἔδγ αβ πε ὑβαρὲ οὗ πῦκ “δες ἰ ςοποεγηοά 
(νΠοἢ τδνῪ ροϊηὶ ἱπα Πδγθηῖν αοκναγάβ, Νυ. 426)3, ογ ἑογναγάς, Ὠὲ, 12}), 
Ὀυΐϊ ἱπιργοῦδῦϊο, ἰη νίενν οὗ ἐδ ροϑβι(οη τνῆϊο ἢ ἴδε νεῦβα οσουρῖαβ δ (ῃς 
Ὀερτηηϊηρ οὗ ἃ πὸνν Ὀοοΐς, δηᾶ ἴῃ νίενν δἷϑο οἵ ἰδς ἔδοϊ (ῃδι ποης οὗ (ῃς 
ΡΪδςε8 πιεηςοηδα ἀγὸ παπηοά ἴῃ {π6 ργεοοάϊηρ παγγδαίϊνα ἴῃ σοηποχιοῃ τυ 
1ῃ6 ρτγουπηραίίοη οὗ ἰανα ἴο ἴΠ6 ρεορὶθ. [Ιὲ 15 ἰηάεςα ἰηϑϑίεα Ὀγ ΚΕΙοβί. 
(δρηΐζ. ρ. 131) ἴπαὶ ποῦθε! 5 νίενν οὗ πῦν 5. [6 ΟὨΪΥ οπς Ἄοοπϑίβίεπὶ  ΠῈ (Ὡς 
ςοηίοχὶ ; Ὀυΐ ἐῃ᾽1|5 οριηΐοη ἀοροπάβ ὑροη ἃ νοσγὺ ᾳυεπιίοηδῦϊς ἐχρίδηδίιοη 
οὔ Πα ν. 45 ἃ ὑνποῖς (ἐδ. ρΡ. 1320). Θοπυ] 2 δηά Κεὶῖ, ἰγεδίηρ κονν 96 (ῃς 
ΠΔΠΊ65 45 ἴποβε οὗ ρίδοεβ ραβϑϑεά ὃν {πὸ 15γδϑὶ 68 ἱπ {πὸ φαγίιεγ ϑδίαρεϑ οἵ 
{εὶς τνδηδεγίηρβ, δυρροβοά ἰπαὶ {π6 τνογά8 τνεγα τηρδηΐ ἴο ἀεβογῖθε (πε 
σουπίγ οὐ (ἢ6 ορροκῖίο 5146 οὗἩ Ϊογάδῃ, ἰη οοηἰγαβὲ ἴο (6 ἰαπὰ οὗ Ῥγοπιῖβο, 

85 ῥαγέ οὗ ἴῃς 884πὶ|6 ργεδὶ τ] άθγηοββ, οοποεϊνεά 45 ἃ Κίηά οὗ ἰάδα] υπϊῖγ, 
ννΠοἢ {μα Ιβγϑοὶῖεβ δηζογεαά αἴζοσ ογοςϑίηρ ἰῃῈ Ἐοα 8684 (ἔχ. 1533); Ὀυὶ 
1818 ἐχρίδηδίϊοη 158 νϑγὺ ἔογοθα δηὰ δι βοϊαϊ: 1 15. ποῖ Ἵογθάϊδ]α (μαι τδε 
υυγ ον, [ἢ δυςῇ ἃ ἰπουρῆϊ πα Ὀδοη τη ἢ΄5 ταϊπά, ννουἹα ἢανε 50 ἌἘχργοβϑϑθα Ὠϊπ- 
85εἰ] 45 ίο ἐσεη έν ἰἸοσα {165 δἰ ἰοροῖῃεγ αἀἰϑιϊηςῖ. Νοῦ ννὰ8 Ηδηρϑίεηθογρ 5 
ἐχρίδηδιίοη (9 ηἼσραρε, Ῥ. 221: 6΄.) πιογε ργοῦδθϊ 6. Ὁ]. ςσοη]εδοΐαυγαβ (δαὶ ν.}»: 
15 ἃ ἔγαρτηεηΐ οὗ [5 τ ογασγυ οὗ ἴῃς 15γϑο α5, ργεχεοα Ὀγ ἴπ6 σοπριεγ οὗ 
 ὲ. ἴο {πε αἰδοουγβαβ οὗ Μοβεβ, δηά δἤεγνναγάς, ἃ5 ἔυγίπον. σβδηρος νεγε 
ἰηἰγοάαςεα ἰηἴο (ἢ ἰοχί, ΑὈὈτενιαἰοα ὈὉγ {πα οπιϑϑίοη οὗ ννῆδί ννὰβ δἰγεδαν 
Ικηοννῃ ἔγοπι ἴῃ6 ἠαγγαίῖϊνε οὗ ἔχ.- Νὰ. Βιῖ 1 ἀοο5 ποῖ βεδπὶ ργορδῦϊε ἐμαὶ 
τῆς ἀδθογιρίίοη οὗ 8 ρομέφ νου Ὅ6 80 αδἰϊογεα 49 ἰο Ὀεοοπια (νῃδῖ ν.}» 
πΊΔΏ ΒΕ 15) [6 ἀςβογιρίίοη οὗ ἃ οοαϊἽ). Νοηθ οὗ 1Π6586 Ἔχρίδηδίϊοιβ 
οδῃ ἰδογοΐογε Ὀς βαϊὰ ἴο Ὀὲ βδιἰβϑίδοίογυ. 

751 ἐλο τοῖ6 655] ὧι ἱπἀδίεγπιλίπαίε Ἔχργεϑϑίοη, ὑνΒΙΟἢ. ΠΊΑΥ 

ἀεποία εἰἰποῦ ἴῃ6 νυ] άθγηθθ5 οὗ ἴπ6 τιναηάοτγίηρο, Ὀαΐννοθη τἢ6 

ΘΙηδῖο Ραπησυΐα δηά {πΠ6 δου οὗ Ὁδηδδη, ογ {86 ψ]άογη655 

οὐ (ἢ Εαϑί οὕ Μοδῦ (Νυ. 2111.18. 1. 280 οὗ, 43). Βυῖ {πε 

ἴογηι πλυδί Ὀ6 τιδϑα βοπιαννδί ἱπαχδοίϊν, 1 1 Ὅ6 δρρ θα ἴο 

ἃ Ιοσδ!ν ἴῃ ἴῃς ““᾿Αγάδθδῃ " (566 1Π6 παχῖ ποίθ) οὐ πε Ἡ εε 
οἵ Μοεοῦ.--- 716 ᾿441,άδαλ] [815 σ΄, Θορτδρῇϊοδὶ ἰθγπὶ ὁσουγβ Πόσα ἴῃ 

{π6 ΟἿ. ἔογ [ῃς ἢγϑί {π|6δ. [{ ἀδηοίεϑβ (οἵ. ΕΝ. μαγρ.) {πε ἄδερ 
ἀερταοβδβίοη {πγου ἢ νν]οἢ {Π6 ]οτάδη ἤἥονν5, ἴῃ ν ῃιοἢ {Π6 Πεδά 
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568 ἰ5 δἰτυαΐο, ἀπά νυν !οἷι 15 ργοϊοηρ εα 5. οἵ [Π15 ἴο {τὸ αὐ] 

οὗ ᾿Αἰκαθαῃ. Αἱ ργεβθηΐ ἴπῸ πογίμπεγη ραγί οὗ {Π|5 νδ||6 ν 15 

σε οἰ-Ολόν (οὐ), 1.6. 9 Μοϊίοτυ οὐ 1) οῤγέδείογε, ὈιϊῈ {6 

βουΐπαγῃ ρατγῖ, ἔγομι ἃ [1π6 οὗ σμαῖκ οἰἔς ΠΟ ἢ σνθαρΡ ἀούοβϑβ 1ἴ 

δοοιΐ 6 πι|165 5. οὔ {πε ἰοννοσ δπὰ οἵ {π6 ᾿Πϑδαά 868, 511} γεΐδϊ ἢ 5 

ἴΠη6 δηοϊθηΐ πδπια οὗ [δες ψῇῃοΐς, (πΠ6 ἀν (οὐ Καϊζίον : 566 οἡ 

213) οἱ-᾿Ανγάδαλ ( ὦ 1). ΤΠοβα ΨῆΟ τεΐεγ νῦν ἴο [Π6 δαγίιευ 

βίαρεα οὗ {Π6 βγδο 6 5᾽ νναηάθγιηρθ, ΒΌΡΡΟΒα πδίιγα!ν {Π|5 

ΒουΠαγη ραγὶ οὗ τῃ6 ᾿Αγάραῃ ἰο Ὅ6 ποῖα πιδαπί (45 ἴἰ5 
οαγίδιἶνῪ {Π6 οαβα ἰπ 28); ὃδυΐ (Π6 ἴεγπὶ πιᾶὺ ἀδποίθ νυ Ἰ ἢ 
δα4υδῖὶ ῥγοργιεῖγ πὰ Τογάδης-ν δεν Νογίῃ οἵ τπΠ6 ᾿ϑεδαά 5688 

(45 17 1189. 5, 2334 4.). 

5ε6 ἔυγίΠοῦ οὐ {πὸ ᾿Αγάραῃ, Ἐοδίπβοη, 8... 11. 114 δ΄, 184 δ΄, 10 2422-; 
(65. ΖΖες. 5.Ὁ« ΠΧ Ψ; ϑιίῃ, 228. συ. 5. ὧδ᾽ }, Ρρ. 84., 48) 1.; Ὑτιβίγαπι, 
Ζαπα 97 ἸΞγαοὶ (εἁ. 4), ΡΡ. 217 ., 234, 320-4, 446; 1. ΝΥ. Ῥαννβοηῦ, ξρνρι 
σηπα ϑγνία, οδρ. ν.; δῃὰ 68ρ. Ῥγοῖῦ, Εανν. Ηυ}}5 “οιιέ δεῖν, δίπαὶ, ατιὰ 

ἮΣ. Ῥαϊεςξέϊηι (1880), ρρ. 75 Πἴ., τος Ε΄, τοϑ ἢ, 1754 ΤΠς ΟΠότγ [5 ἃ νδῖϊεν, 
[8ς ἤοον οὗ τνυβίςἢ σοηϑ,5.5 ἰαγρ εἶν οὗ δ᾽ Πνῖα] ἀδροϑὶε, ἤδηϊκοά οἡ βαςῇ βἰάς 
ΌΥ τδῆρε8 οὗ 1115, 2Ζοοο ἔδεϊ οὐ πιογα ἴῃ οἰσναίίοη, ἀπά ναγυῖηρ ἴῃ Ὀγοδάίῃ 
ἔγοπι 2- ἴο 14 πιῖ|165 δοιοββ ((οηάεγ, 772 Ἡγογᾷ τη αϊορίϊ»θ, ομαρ. χὶν.). 
Τῆς ἢοον οὗ (ῃε Ομιγ, ἴθ (με ρ]δίη οἵ Τ}εγίοπο, Ἵοοηβϑίϑίβ οὗ ἃ βεογίοβ οὗ 
Ρἰδίθαδυχ, ἀεβοθηάίηρ Ὁγ βίαρεϑ ίο πε ]ογάδη, νυν ῖοἢ σαπ οἷν ἢανε Ὀδδθη 

ἀεροβιῖεα Ὦγ [Π6 ἀροπον οὗ ψδίαγ; {πον ἀγὰ {ππ5 δὴ ἱπάιοδέιοη ἐπαξ {Πς 
]ογάδῃ ννᾶ8 οποα ἃ πηιιοῦ ἰαγρογ δηά ἄδερεγ βίγεαπι ἰμδη 1 15 δὲ ργεβεηΐ, 
δηά, ἴῃ ἕδος, πὶ ἀμυτγίηρ ἴῃς ρἰαςῖαὶ! ρεγιοα 1ἰ ἐογπιεά ἃ σγεαΐ ἱπίδηά 5θα, 

εχίθηαϊηρ ἔγοαι [ὸ ΗΕ οὐ (πε Ν. ἴο {πε τι ἄρο οὗ ϑαιηγαΐὶ ΕἸάάδη 
(Η}}, Ρρ. τοο ἕ., 18ο--2), νὨῖ ἢ σγοβϑο5 (Π6 ργεβοηὶ ν δάν-ε!- Ασγαδ ἀρουὶ 
30 τπ.1|65 5. οὗ {πὸ Πϑεδά 8564 (δυὲ ποέ σοπιπιυηιοδίϊηρ ἢ ἰῃς Εςά 568). 
ΤΗΘ ΡοΠΕΓΑΙ οδαγδοῖοεγ οὗ (ἢ ΝΥ δαγ.-ο!- Ασα ἢ 15 (μπαὶ οὗ ἃ ἀδβοϊαίε απά 
ΔΙΙά νᾶ ]1ον, ἔγοπι 4 ἴο 15. Π111685 δογζοβϑβ, θουπάβα οἡ ἐπε Ε. Ὀν γτᾶηροβ οὗ 
Ρογρῆυσγυ δηὰ σγϑηϊία (1π (ἢ πλάϊ οὔ νυ ἢ ἀγα ποϑιϊοα {πὸ ἔδγί!]ε σἵθηβ 
δηά ν116γ5 ν Ὠϊςἢ ἐογπιεά {πὸ δηοϊοηί Εάοπι), απ οἡ {πὸ ὟΝ. Ὀγ {πε βίο! α 
οἸ[ἔ5 οὗ βϑαηἀβίοπε δηα ᾿ἰπιθϑίοησ, γἰϑίηρ ἴο ἃ πεῖρῃί οὗ 5οπλα ᾿5οοὸ ἔδεϊ αθονα 
ἴῃς ἤοογ οὗ ῃε ἀερτεβϑβϑίοω, νυνὶ ἢ ἔοσγπι (ῃς δὈσγιρι πιαγρίη οὗ ἰῃς ΤΊ (ρρ. 
4. 20) ρίαϊεδυ. 86:6 ἴῃς ἌἼχοῦ]θηΐς Ρ οορ σαὶ πὰρ ἴῃ Ργοῖ. Η 118 Οδοίορν 
απο Οεοργαῤὰγ 97 αϊεεέΐηο (Ῥα]. ἘχρΙ. ϑοοϊείν), 1886. 

75 Κορέ ο7 85:2λ] ρεγῇαρβ ἴπθ βαπὶῈ ἃ5 ϑιιρῃδῃ Νὰ. 211", 
Ὁ ΒΙΟἢ πλιδὲ πᾶνε Ὀδδη ἴῃ τ[Π6 περ οιγῃοοά οὗ Μοαρ, που ρἢ 

{Π6 Ἔχδοῖ βιἴα 15 ἀὑπκηοόνη. (ἘΠ 9 ἰγοαΐῖ Θυρἢ ἃ5 ἀρργον! αἰδὰ 
ἔογ ““{πῸ 568 οὗ ϑυρῃ,᾽" 2.6. {πε Κεά ὅ6α; δι {Π15 Δ γεν αίϊοη 

Ϊἴ5. ποῖ ἔουπά εἰδαεννῆογα; ποῦ, α5 {πΠ6 παηπιθ ““8ὅ8εα οὗ ϑιρῃ᾽" 

ἌΡΡΘαΥς ἴο Ὀ6 ἀεγινεά, ηοΐ ἔγοπι 4 ἰοσδ νυ “ΘῸΡἢ,᾽" Ὀυΐ ἔγοπΊ 
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{Π6 γεοάν σγοννίῃ, σα! δα Ὀν {πὸ Ηῦγονν5 σηῤἧ, νν τ ἢ τ μι ἢ {πὲ 

Κοα ὅ6ὲ δροιηάβδά, σδη ἴἃ Ὀ6 βαϊά ἴο Ὀ6 ἃ ργοραῦϊε οπθ. πε 

Ραᾶ55, ΝΡ -ο5- ϑαΐα, 5οπΠΊ6 25 π|}|65 ΥΘΥΝ. οἵ {π6ὸ εδά 568, 

βιρρεοίθα Ὀγν Κποῦ., 15. ὑυπϑυ 0 ]ν διἰπαίεα; Πού ἄοαβ {πε 

ΠΑΠΊΘ ἈΡΊΤΕΘ ὈΠΟΠΕΙΙΟΑΙΠν (ἔογ, .» οογγεβροηάβ ἴο καὶ, ποῖ ἴο Ὁ).--- 

είπυσοη αγαηπ απαὶ Τοῤλεὶ, ὅτ ο.] ἴῃ6. ““ν]άθγπαβ5 οἵ Ῥάγδῃ ἡ 

(η. 2131 Νιι. 1013 1216 1χ8.36} 5. 251 [ΜΤ΄.]}}}, 50 ἔδσ 85 οδη 
Ὀ6 }ιάρ δα, σογγεϑροηάς σἜπθγα! ν νυ μας 15 πονν σα] θα {Π6 

ν] ογη655 οὗ ο.- ΖῚλ, ἴπΠ6 θᾶγα απά οἱθναίθα [δ 0]6-ἰΙαπὰ οἵ 11π|6- 

βίοηβ, Ὀθοιπηάδαά οἡ {πὸ 5. Ὀγ {π6 πιοιιηΐαϊηβ οὗ ἴπ6 5ιπδῖς 

Ρδηϊηβαΐα, οα 6 Ε. Ὀν {πὸ ᾿Αγαθδῇ δπὰ {πῸ πογίῃ επά οὗ {πε 
αυ]ῇ οὗ ᾿ΑΙκαθδῃ, οἡ ἐπε ΝΝ. ὃν {πῈ ν]άθγποβϑβ οὗ 5Ππγ, ἀπά οη 
{πΠ6 Ν. ὈγΥ {πΠ6 νυ ]άθγπθββ οὗ Ζιη (3) ἀπά ἴπ86 βουῖῃ οὗ Τ᾿ πάδλῇ 

(5. δ᾽ Ρ. ρ. γ); οῦ. 8... 1. 1γγξ.; Ῥαϊπιογ, 2 εδογέ ὁ ἐλε 

Ἐχοάμδ, Ὁ. 284 .)]. Τῆς 5116 οἵ Ῥαζδὴ (1 Κ. 1α|8: οἷ. ΝΒ ἼΠ 

[)ε. 4332 ΗδΌ. 433), ἔγοπι ννῃιο ἢ [Π 15 νυ] θη 655 ἄθγιναϑ 15 ΠΑΠΊΕ, 

15. ἢοννανθῦ, ππκηοόννη: {πΠῸ νδάν Εείγαη, πθᾶῦ [6 0ε 1 56 γθδὶ, 

ΜΠ ϊοἢ Πα5 Ῥθδη βυρρεβίθά, βθαπὶβ ἴο ΡῈ ἴοο πιθοῦ βθοϊ δα ὉῪ 

ἱπίθγνθηϊηρ πηοιιηΐαιης ἔγοπὶ {Π6 στοϑαΐ ρ᾽αΐδαι 1561 τὸ ἢᾶνε 

ϑίνθη 1ἴ 15 παπιθ6. Ετοπὶι Κι. αὖ 1 πᾶν Ὀ6 ᾿πίδγγεα {παῖ 

Ῥαγδῃ ἰαν Ὀεδΐννβθοη Μιάϊδη δπὰ Ερυρί. [{, ποννενοσῦ, {86 

ΡΓθϑθηΐ νϑῦβα ἀθβογι θα [6 βοθῆβ οὗ Μοββεϑ᾽ αἰϊβοοιγβα ἴῃ ἴΠ6 

τογγιίογν οἵ ΜοδρΌ, ἃ ἀϊβεγεηΐ Ῥαγαὴ αἰϊορείμογ, ποῖ οἴπογννῖβα 

Κηοννη, 011], οἵ σοιιγθο, θ6 ἰπίεπάβά.--- Ζορλεῖ] 115. μαὰ5. Ὀδεη 

ΒΈΠΕΓΑΙΥ ΙἀΘπε θα ἢ 6“- Ζα  ῆ1ο, ἃ ἰατρα νΠ]αρα βιτααῖθα ἴῃ 

ἃ ΜΜ»862]}1-νναϊθγθα νδ]]αν οἡ {Π6 τοι ἔγοπι Καγαῖ ἴο Ρεΐῖγα, δθοιζ 

[5 Π11165 55. οὗ {π6ὸ Πεδά 8564 (Εοῦ. 8.1. π. τό; Β8ά. τοι). 

Βιὲ {Π6 ἴ (0) ἀοα5 ποῖ οογγεβροπα ρῃοποίϊοδ!!ν ; ἀπά {πὸ ἀδπεὶ- 

Ποαίίοη ἀδρεπάς προ {Π6 αϑϑιυπιρίίοη {πΠαὶ δοπα Πα] Πρ -ΌΙ σα 

ὈΘΙΟηΡΊΠΡ ἴο {πΠ6 ρεγιοά οὗ {π6 ἔογίυ νϑαγβϑ᾽ ψνδπάθγιηρβ 15 

τείογγοα ἴο.--- δαδαρ απαὶ ζαςξόγοίλ)] τ ΡΙασαβ ἴῃ {Π6 βγϑϑ ττεϑ᾽ 
νυ δηἀθγηρ5 ἀγα πιοαηΐ, {Π656 πλὰν Ὀ6 ΙΔδηίοαὶ ἢ ΓΙΡΠδΔἢ δηά 

Ηζέτγοίῃ, Νὰ. 4329.1 ὍὙΠα ιῖ6 οἵ ΠῚ ΌΠδ8ἢ ἰ5 ποῖ Κηονη. 

Ηαζόγοιἢ (αἶβο Νιι. 113) 15. ἀβαα!ν ΙΔοητ δα τυ ᾿Α1π-Εἰ- 
Ηπάγα, ἀθουε Πα! ενναν Ῥεέννοθη ϑ᾽παὶ ἀπὰ ᾿Ακαθδῃ (ΕΟ. 1. 
151; Επν΄- 11. τοί ; ὅο.). ΟΙἰδπογννβα ἴΠ6 Ὡδπι65 1] ἀσποίς 

Ιοσδ 165, ποῖ εἴβεννμαγα πιοηίοηθά, ἴθ Μοδῆ.-- ὲὲσαλαδ) 

{ΠῸ πη σιρ ρα βοῖηθ ρίαςε ργοάμποίϊνε οὗ ροϊά (ῃεπος (α 
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Καταχρύσεα). [ἰ ἢδ5 Ὀδοη ἰἀοπιπεά ὃγΥ Βιυτγοκπῃαγάϊς, ϑνγία 

(1822), Ρ. 523, Καορεῖ, δηπὰά οἴδεγβ ἢ Μίηδ-οα-μδἤμ δῦ, “ἃς 
ΨΜΌ]]οΥς [6115 πὸ ἔγοπι ἰοσδὶ ᾿πίογπχαίίζοη, [86 {πιτά οὗ βονϑη 

Ὀοαί-Βάγροιιγβ θεΐννεθη {πΠ6 Εᾶ5 Μιμαηιπιδά απ ᾿ἈΚκαρα᾽ (ΥΝ. 

ΒΕ. δηπηῖῃ, Μ5. ἠοΐδ), πθαγῖν ἅκ6 Ἑ. οἵ 7606] Μῶξα. [{ ἰβ 

οδ]εοϊεά ὃν Καὶ! {πὶ Μιηδ-οἀ- ΠΑ ΠΔΌ 15 ἴοο ἱπδοσοθβϑιρῖα οἡ 

1Π6 51:1646 οὗ 51η4] ἔογ ἴπεῸ 15γδϑίας ἴο ἢδνα πιδάδβ ᾿ξ ομδ οὗ {πεῖν 

Πα] ἰρ-Ῥίασας ; Ὧ6 σοηϑοαιδηι σοηϑιάδγα [Π6 παπια ἴο Ὀ6 {παῖ 

οἴ ἃ ρίδοε, οἰμαγινῖβα ἀπίκποννη, ἰη ἴπ6 ἀδβογί οὗ ἴῃ8 ννδηδοτίηρϑ. 

ὕγοη ἴδε νῖονν {πδῖ {πε νεγβα 15 ἀδβδογιρίϊννε οἵδ ἰΙοοδ  ν ἴῃ Μοδῦ, 

1π6 πδη16 ν1]1, οὗ οουγβα, Ὀ6 τῃδὲ οὗ δὴ υπάδοϊογπιηηδα οἴ ἴῃ 

τπδῖ ποῖὶρῃρουτῃοοά.---Ἴ γοϑυ 5 ἔγοηι ν παΐ 45 Ὀδδη 5α!ά ἰῃδΐ 

ν ἢν ργεβοηῖς απο {16ὲ5 Ποῦ, τὼ τῆς ργαβαηΐ δίδία οὗ οἵἷιγ 

Κπονϊεάρε, ἐο ποῖ δάπηϊ οὗ 8 βαι βξίδοίΐογυ βοϊυϊοη. [πίργ-᾿ 

Ρτεϊεά τη {πεῖν οὈνίοι5 βθεῆβθ, {πε τ᾿νογάς ἀεῆπε (οί πεγννῖδε ἤδη 

ἷἰς ἄοηα ἴῃ 429 420) (Π6 Ἰοσα!ν Εδϑὶ οὗ ]ογάδη ἴθ  Βοἢ τΠ6 

[οἹ]Ἱονίηρ ἀϊδοοιιγβοβ νναγα ἀ6] νογεα. [Ὁ 15 βοπια οὐ͵]δοϊίοη ἴο 

(15 νῖονν {Παἴ, 895 ἢ85 Ὀδθη οαδαϊ, [ῆ6 πδπιὸς ἂζὰ ηοΐ οἰδογνν56 

Κηοννῃ 85 Ὀεϊοηρίηρ ἴο ἰἢ15 περ ουγῃοοῦά, νυν ἢ 116 δἱ ἰϑδαϑβί 

506 οὗ {πεπὶ ὁ οσσιγ 845 ἴποβα οὗ ρίασεβ. ραϑϑεά ὃν {πὲ 

Ιϑγδεῖἴος ἀυγίηρ {πεῖ νδηάδογίηρβθ. Βυΐ ἴῃ {Π6 ροβίτοη ἴῃ 

ϑνΒΙ ἢ (Π6 οἶαυδε πονν βίδησς 1 566 Π15 ἱπῃροβϑιθίθ, ἢ (Π6 ἰατίογ 

γεΐεγθηοα δὲ δαορίεά, ἴο ἱπίεγργεϊ 1, 8ἃ5 ἃ ψνῇῃοΐθ, ἴῃ ΔΩΥ 

5 ΔΓ Ἰ5 δοΐοσυ οὐὔ᾽ ᾿ηἰ6]ΠΡῚ0]16 σθηθθ. [ἴ 15 ποῖ ᾿πργορδῦϊς ἰδαῖ 

{πὸ τνογάϑ, ἔγοῃι σοπΊα σαιι56 οὐ οἰμοῦ, αν Ὀδϑηῃ ἰγδηβρίδηίεα 

ἔγοπι {Ππεὶν οτρπδὶ σοηϊαχίῖ. 

2. 1ὲ ἐς οἰουοη ἤαγ5, δε. ἴμ6 ννογάβ σόοῆνδυ δὴ δρρτζοχίπι- 
αἷϑ 166 οὗ ἴπ6 ἀϊδίδησα ἔγοπι Ἡογθῦ, [Π6 βοθηβ οὗ [88 ἀ 6] ναῦν 

οὗ [6 ἴῖ,ἂνν, ἴο Καάεβῃς- αγπθδ,, ΟἹ ἴῃς 5. Ὀογάογ οὗ τῆς 

Ῥγοπιηιβοά 1 .4ηἅ. ΤὍΤἤα {{π|6 βρεοϊποα ἀρτϑὸβ νυ 16 πᾶγγᾶ- 

{νας οὗ πιοάεγῃ ἔγανοὶΐεγβ : Εοδίηβοη, ἔογ ἰηδίδησο, γᾶν] ηρ᾽ 

ἴῃ 1838 ἴτγοπη [εἴ 6] Μύβα ἴο ᾿Ακαῦδῃ, δηὰ ἤδῃοβ δόγοββ {ῃε 

ἀεβεγί ἴο ἴπ6 πεὶρῃρουγῃοοά οὗ Αἴ Κααϊῖβ, οσοιρίεα Θχδοῖν 

2. πὶ Ἢ] {πὲ ΠΆΤΊΘ ἰ5 ουγίου58. ΤΠ "1 (1 σογγοοῖ) βδυρ;ρεϑίβ δἴ οπςς [6 

οὗϊϊαυς οα86 οὗ “ὦ 200556550} Οὗ (οἴϊεῃ ἴῃ ἤδπιεβ οὗ Ὀοϊῇ ρεγβοηβ απὰ ρίδςθ5); 

Ὀυΐ 11 15 ποῖ ἀρραγεπὶ ποῦν δὴ Αγδαδὶς μι ὦ 85Που]ἃ Ὅς6 ἐχργεβϑϑεά ἴῃ 

Ἡδροῦτενν ΌΥ 325’ “, (Π 6 ὡ Ὀεϊηρ τεργεβεηίοα αἰ γον ἰη (ἢς ἔννο ρατγίβ οὗ 

τῆς δε. 
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11 ἄδγβ οὐ ἴπε Ἰουγηον (8}0. 11. 565-)). ὙΤἢα ἀϊδίδηπος ψνοιυ]Ἱά 

ΡῈ δροιυΐ 160-70 π|1165.--- 70γ6Ὁ] [ῃ6 πᾶπιθ βρίνε ὉΠΙΪΟΓΠΉΪΥ ἰη 

Ὠϊι. (ἀχοερὲ ἱπ ἴπ6 ΒΙασβϑίηρ 322) ἴο ϑιηδὶ (Ὠ 1. 13. 6.19 410. 16 3 

οβ 1816 χ80υ, φοῃρ. 1 Κ. 89.-2 ΟΠ. 510, ἴπ 4 Πευϊεγοῃοπις 

ΡΆ5546Ὲ) : αἰδεννῆεγα οἷν ἔχ. 41 1γ6 420 (411 ἀρραγοπεῖγ Ε); 

1: Καὶ. 1τοβ Μαΐ. ,4323 Ῥξς. τοσῖϑῇ, Νὸο τορορυδρῇῃϊοδὶ ἀϊϑειποίίοη 

5 Ἰγδοθδῦϊα θεΐνεθη Ηογαῦ δηᾶ διπδῖὶ; παν ἂῦὲ ““ αἰ εγεηῖ 

ΠΔΠπΊ65 οὗ ἴπ6 δδίηβ ἰοοδίυ, ᾿τογοπαηρΡΊΠΡ᾽ ΟὨΪΥ δοοογαάϊηρ ἴο 

ἀϊβεγθηΐ γίίεγς, οὔ, 85 ἴῃ 8:1:Ὁ. 487, ἴῃ ἴΠ6 ρδγδῖ]εῖ πηδηλθαῖβ οὗ 

186 βαπηθ νϑῦβα" (Ὀ111π|. οἡ Εχ. 31).---ὖν ταν οΥ οι .56᾽ 1» 
οἵ, ροῦῃδρϑ, ὃν 2λο Μοιγιέ 5617 Κοαά. Ὑῃδ νοτγάς ἀδῆης ἴδε 
Ραγίϊουαγ γτουῖΐα ἔγοπι Πόσο ἴο Καάεβῃ ᾿πτεηαθα Ὀγ {πὸ τυυτῖϊοσ. 

ΤΠογα ἀγα ἴῆγοα πηδίη γτοδας ἰοδάϊηρ' ἔγοπιὶ δϑιηδὶ ἴο Ῥαϊδϑίη; 

ἀπά {π6 δαϑίεγηπιοβί οὔ ἰἢ656, ραβϑϑίηρ, ΌὉΥ ε]-Αἴῃ δπά {πὸ ννεὶ] 

6 -Τηοπιθά, δηαὰ ἀρργοδοξίηρ {πὸ πιουπίδιηβ οὗ 56 γ, πιρῆϊ 

Μ6] Ὀ6 ο116ἀ τ1ῃ6 ““Μοιηΐὶ δεν Εοδά᾽" (Τγιπῖθυ!, Αἰσάδελ- 
δαγησα, 6 .; Εον. 8.1. 1. τοϑ ἔ., ὅοι 5.). Τἢδ δχργαβϑίοη 

οι 56᾽ ἐγ---οΥ ταῖμογ (οο] οι νεῖν) ζὰσ ομηξαΐης ο7 «56 ἐ’----ἰϑ 
ἃ οοπιπιοη ομδ (21.-ὅ ἡ. 428 469 α1.}: ἴἃ ἀδεηποίες ἴπ6 τηοιη- 
ἰαϊπουβ γορίοη, Ε. οὔ ἴπῈ Ἁγάρδδῃ, ἴῃ νν μοῦ Ἑάοηὶ ργοραγ ἰᾶὺ 
(8. 5.υ.). ---- ἸΚαοελ-δαγησα] ν.19 214 938 Νι. 428 244 [ο05. τοῦ 
1451 1580: [ῆ6 ἔΠ|6Γ πδπης οὗ {Π6 ρἷδοθ εἰδεννῆοσγα σοδ]]6α ϑ ΠΊΡΙῪ 

Καάδϑῃ (ν."6 3251 Νυ,. 1.336 201. 14- 16. 35 4,.)ὺ, Καάεϑῃς-θαγπθδ' τνᾶβ 
Ρἰαοβά ὃν Εοῦ. (1. 175, 194) δἱ ᾿Αἰη-6] -Νν εἰ ρθεῦ, οὐ {πὸ ΥΝ. 
εἄρε οἵ {π6 ᾿Αγάραῃ, 35. πιῖ]65. 8. οὔ τ)6 Πεδά 864, δηὰ 22-3 
τλϊϊε5 ΝΥΝ. οὗ Μουηῖ Ηογ; ἴδ6 αν. Ϊ. Κονϊαηάς, ἢον- 

ανοῦ, ἰπ 1842 (ΝΊ]Π απ, τοῖν ΟἿξν, ἴ. 464 .}, Ἰάδηπεὰ 

ἢ ᾿Αἰη-Καάίς, ἀθουΐ 45 π|165 ὟΝ. οὗ ᾿Αἴη-6]-ν θη, δηά 
50 πη1165 5. οἵ Βεοι.ϑῃεῦα. ὙὉὍ8ῃ6 ἴα νὰ ἰοβέ ἔῸσ τϑην 
γδαγβ, {Π1 [ ννὰβ γεαϊβοονεγεα Ὀγν Τγυπρ}} τη 1881 (ΚΧαὐε:,- 
δαγηδΩ, ὈΡ. 238-275), δηά {πὲ ΙΔΘηςΠἤοδίίοη 15. ΠΟῪ ΡΈΠΟΓΑΙΥ 

δΔοοορίδά. 

ΤὨε βργίηρ (οἷ Νὰ. 2013) 1165 ἴῃ ἃ γεοθβ585 οἵ ἃ ἶονν {ἰπιεδίοηβ ἢ111- γδηρε, ἴῃ 
ἰῃς πιϊάβι οὗ {π6 αὐ ά ϑἰοηθ-οονογεά νναϑίθ. Αἱ {δε ἔοοϊ οὗ ἃ ἰαγρε πιᾶ55 οἵ 
τοοῖκ 5βἰδηάίηρ οὐκ ἔγοπι {Π18 γδηρς, ἤοννβ δὴ ἀδυπάδηϊ 5ἔγεδηι, ἔο "15 δ᾽ 
(ῃ6 5011] αγουηά, δηα ἐογπιῖηρ ἃ νογιαῦϊα οὐϑὶβ ἰη ἰδ ἀεβογί, υπι}} δῇεγ 
γυηηΐηρ 20ο- 400 γαγάβ ἰΐ [οδϑϑ ἰίβει δ ἴῃ ἴῃς βδηά. Αδοιΐ (δε βίγεδπι 
δρ-ἴγεοβ, βῃγυῦβ, απὰ ἥοννεγϑ ἤοιτγϑἢ ἴῃ ργοίιβίοη ; δῃά ἃ οαγρεὶ οὗ »ταββ 
σοονοῦβ ἴῃς σγοιπά (Τ γιιηλθα}}, 272-- 5). 
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ὃ. 71ιέλ6 7)ογέϊοέλ γεαν, ὅ 0. τΠϊ5 νεῦβε ῆχεβ (Π6 ἀδίς ἤδη ἴῃς 
[ο]ονῖηρ᾽ ἀϊβοοιιγϑβθβ ννογα ἀα]νεγεά, ΟτρίηδΙΪν, 5. σδη Πδγαΐν 

Ὀς ἀοιδίεά, 1 ἰογπιεα ραγί οὗ [π6 παγγαίίνο οἵ Ρὶ (νῇο δίοῃσδ, 

οὗ ἴδ6 Ῥεηϊαίειιοθδὶ! νυγιῖουβ, γεοκοηβ Ὁγ τπηοηΐῃβ δηά ἄδυβ, οὐ 

1565 {π6 Ἔχργεδβδίοη ἽΦΨ γῶν [566 θεῖον" ]}), θείης ἀδϑισποα ἃς 
8Δη ἱπἰγοάποίοη ἴο {6 συπιηλαγν δοοοιηῖ ννῃϊοῦ [παῖ παγγαίϊϊνα 

ΘΡΡΘδΥβ οὔσα ἴο να οοηίδιηοά οὗ Μοβεϑϑθ᾽ ἤπα] σοπιπηλιπιοδίϊοηϑ 

ἴο 16 ρεορία, δηὰ Ὀεΐϊηρ' ἔο ]οννεά, αἰπιοϑὲ ἱπηπιθα!αἴεϊγ, ὉΥῪ 

1. 41248-523 (ποῖ!οα ““οἡ {Π]15 56 .βαπιῈὲ ἄδγ,᾽ ν.48 2,6. οἡ {πε ἀδγ 

βρϑοϊβαά ἴῃ 13). [Ὁ 1} πᾶνε Ὀδεη δάαρίεα Βεγο, Ὁγ {Π6 ἢπα] 

τεάδοϊον οὗ {πε Ῥεηΐ., ἔογ {π6 ρύγροβα οὗ δα]υβίηρ Ὠζ. ἴο {Π6 

βοἤδπια οὗ Ρὶ (γε 1. Ζέδέ. 384 ..). Εογ ἴῃ6 ρεηδγαὶ γεξδγεηοα 

οὔτε Πευῖ. ἱερ 5] δίοη το [ἐπονδῇ, οἔ. 528 (81) 6]͵--4, 4,167 16 λαΐ 

ο»εέζοη; δίλοη, ὅσο. Νὰ. 2131.-.-221 (ἸΕ). ὍΤἢα νϊἱοϊογίεβ οἱ [5γδεαΐ 
ονεῦ ϑίμοη δηά Ὅρ' ἃγα ἃ ἔανουγῖίίβ βυδήεσξ οὗ γεΐδγεποε ψ ἢ 
{πΠεῸ Πειυιίεγοποηο τυγίϊογϑ : οἷ. ποῖ οἠἷγ 2255. σ΄ ας ἴσο 446 

291: 414 705. 219 οἷῦ 1226 1410:12 (411 Ὁ3). ὍΣ ρῆγαβα ΡΟ ἢΠῸ 

Ὧ2ΟΠΞ 20." ἼΦΙΝ ΠἼΟΝΠ (50 332.440),45Ν.2138., ἩδβῆΡοη, ἘΠ οδρ!ίδ] 

οἵ δίδοη (πον Π]6βΌδη), νγνὰ5 δροιυέ 14 πι1|165 Ε. οὗ ἴΠ6 πογίῃ δηά 

οὗ {πε Ὠεδά 564: 1ἴ ννὰ5 δϊογιναγαάς οπς οὔ {πε οἱ65 δϑοϑοὶρηθά 

ἴο Εεδυρεη (105. 1317. 866 ἔυγίπεγ οἡ 256, Ὃρ ἴῃ Νυ. 2188 
15 βίγ]δα βἰπιρὶν (ἢ “Κίηρ οἵ Βαϑῆδη᾽"; ὃδαῖ ἴῃ 05. 124 (Ὠ3) 

ἢ6 15 ἀεβογι θα ἔαγίποῦ δ5 ")»ΥΝ 2 ΠΥ» ὩΦ5Π, ““ννῆο ἄνεῖϊ 

ἴῃ ᾿Αϑῃίδγοιἢ σηπα ἴῃ Εατγεΐ " (οἵ. 1313 “ἐν 8ο τεϊρηδά ἴῃ “Α. αμ 
Ε."; 1431)... Α5. 16 ἰοχί βίδπάβ, ἐπ ΣΦ γε ἡ παασί θὲ σοηβίγυξδα 
ἢ φρποΐσ (15), δῃᾶ 1ἢ6 βθῆβα 5 οδίαϊπεα ψουἹά Ὀ6 ἴῃ 
ἀρτοοηθηῖ ἢ {Π6 δος (Νὰ. 21:3) - Σὲ. 410): δ ἴῃ6 58Π16 

{ἰπ6, ἴῃ νον οὗ ͵ο5. 123, 1ἴ 15 ναῦν ροβϑίθῖα ἰῃδὲὶ (}} αῦὰ τγιρῃϊ 

ἴῃ ταδάϊηρ ““ψῆο ἀννεῖὶ ἴῃ ᾿Α. πα ἴῃ Ε." Ἑγεΐ ἀρρϑδίβ ἴο 
μανα Ὀδθη (6 βϑοοπά τγογδί οἷΐγΥ οὔ Βαβῆδη; ᾿Αϑῃίαγοιῃ ἰ5 

ΠΔΠΊΘά 450 85 ἴπε γοϑίάδθποα οὔ Ορ ἴῃ 05. 910, 

3. “ἡ» Τῶν (ποῖ Ἵ» Ἵπκ, 45 ν.2) ἴογ “" εἰδανθη," δ5 ἔχ. 267.8 ({:-: 261" 1δ) 
Νιυ. η72 205 (411 Ρ). ὙΣ» 15 ἃ νογὰά υδεᾶα ΤΠΙΕΗ͂Υ ἴῃ [Π6 ἰαίεγ Ἡςῦτγον : 
2 Κ. 253 (Ξ]ογ. 52) 76σ. 15 4,392 ΕΖ. 26δὶ 409 Ζεοῆ. 17 1 (ἢ. 1213 2412 2518 
2715 Δ}, τ νῖκ δ᾽ ΠΣ ἼΦΝ 032] δ5 Εχ. 205. ,οἱδ; ἀπά ψπους 9 Νὰ. 45 
1725 2753, αηά οἴξδη ψ] ἢ πο πὶ ἴοσ ὮΝ, ἃ5 Νὰ. 119 γῇ χδ1 8.5.32. δὲς, (411 Ρ). 
Ἐοὸν {πε δάδιξίοα οσὐδκ τρρΐο ἔδει, οἵ, Ἐχ. 61" 2ς 33 (οὶ Ρὴ.---ἄ, “2. ὑπ Ὰ] 
1 15 Ὀοβδί ἴο υηαδογοίδηα ἃ οοΐοα αἱ ἰῃς ἐπα οὗὨ ν.3, δηὰά ἰο ἼἿοηβίγυο ν.4 

ψ ἢ ν.ὅ, 
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Τῆς πιοάεγη παπια οὗ Εατγεΐὶ ἰ5 Ξαγε :--- Ὀ γεν αἰεὰ ἰο 2 γ᾽ 4 δὐὰ δε α 
---οἡ (δες ϑουίπεγη θογάογ οὗ Βαϑῆδῃ (229), αθουΐ 20 πι}|]65 Ε. οἵ ἰῆς 5εᾶ8 οἵ 
Τιρογίαβ, ἀπά 20 πιῖ1]65 ἮΝ. οἵ ἐπε Ηδυγαη γαηρὸ ((ῃς [εδε] Ηδυγαμ). Εογὰ 
ἀεβογιρίίοη οὗ (6 γυΐηβ, δπά οἵ (πε γεπιαυκαῦϊε υηάδεγργουπαά ἀννο] προ 
Ὀοποδίῇῃ ἰμθπι, 566 νείΖεοίείη, Δ εἰ σοδονίελέ ἐδον ἥἤαπταν ἐπα ἐς Ζραςλοπέη, 

186ο, ρΡ. 47; ϑεμιυπίδομογ, “427055 6 7ογαάίανι, ΡΌ. 121-47]. ᾿ΑϑΒίδγοι (1π 
ἔογηι, ἰπ 6 ρΙυγαὶ οὗ ᾿ς λέδγεία, ἰῃ6 πᾶπὶς οὗ ἴῃς Οδπδδι 5 ροσ 655) ννᾶ5 
πὸ ἀουδὲ ἀπ δηοϊεηΐ δηᾶ ργοπιπεηΐ 5εδὶ οὗ ᾿Αϑῃίογείἢ νογϑῆϊρ. [15 δἰίε 15 
πποεγίδιη. Ασοοτγάϊηρ ἴο Ευδερίυ5 (Ο»ο7,. 200, 213, 268), ἰπογε ννεγε ἱνῸ 

᾿Αϑπίδγοι ἢ ἴθ Βδβῆδῃ, 9 πιῖ]65 ἀρδγῖ, Ὀείννεεη Αάδγα (Εαγε) αἀπὰ Αια, 
{πὸ ᾿Αβῃίαγοιῃ οὗὁὨἨ Ὁρ Ὀεΐϊηρ 6 πλὶῖεβ ἔγοπι Αάδγα: [{ 15 βἰδίοπιθηΐ ἰ5 
ςσογτγαςοί, [ἃ νου Ὅς Ὀεδὲ ρἰδςοεὰ δἱ ο  μδοὶνιὸ (δὰ πι|ῖε5 ΝΝ. οἵ Ποτγ' 80), 

{πουρὴ 7:1} εἰ- Αςλ' ΑΥ̓ΤΊ, 4. τὰ] 5 Ν, οὗ εἰ -Μυζειγῖῦ, δπά 7ε}} οελ-:ϑλῖλαδ, 

8 1165 ὟΝ. οὗ 1ἴ, ανε δῖϑο Ῥδεὴ βυρρεϑίεα, ὅ6ες γί πες ρ. ΧΝΊΤΙ]. 

ὅ. 7 16 Ἰαμα οΥΓἹ ΜΗοαδ] 50 2889 4,249 χγδ.ὅὁ, Ῥ Ξαγϑβ δἰννδυϑβ 

ϑε Ὁ ΓΙ (566 οὐ 34}).---͵-δοῦ λζριδοί ἐο ἐχρομηαῖ (3 5}} οη 
Ὀοίἢ [ῃ6586 ψψογάϑ 566 Ὀεΐονν. 2) δοΐαγε (ΑΝ., ἘΝ.) 15 υδαά ἴῃ δε 

οἷά δπά εἰγιποίοριοδὶ βθῆβε οὗ ἴῃ νογά, 2 βαζο οἶδα7, ἴ.6. 20 

ὀχρίαζη οἵ ὁχρομηα ((τ διασαφῆσαι, ἘΠ ἐχῤίαηπαγε). “ΤΏ {Π|6Ὸ 
οὗ Ρικιηρίοη᾽ 5 Οοπιπιδηΐαγσν οὐ Ηδρραὶ (1560) ἰ5. "Αρρειις 

[6 Ῥτγορπεῖθβ, ὠροίαγοα ὉΥ ἃ ἰαῖρὲ Οοπιηπιεηΐαγυε " (ὟΝ. Α. 

ννερμῖ, 16 ῬἩογά. Βοοῖξ, 5.υ.).---Τῆϊς ἰσ:0] ἴῃ διιρροβίτοη 

{πΠδὲ {Π|5 Ἔχργεβϑβίοη γαΐεγϑ ἴο 16 ἷαννβ σοηϊαϊποά πη ἔχ.-Ναυ. 

βίδηδβξ οἡ {Π6 5δπια ἐοοϊπρ' ἢ [86 ἔα]56 ἰάῴδα {πὶ Ὠϊ. 15. ἃ 

“Ἅ γβοδριτυἱδίϊοη ᾿ οἵ ἴῆς. (τες ργθοδάϊηρ Ὀοοΐζ5 οὗ ἴπῸ Ῥαπῖίδ- 

ἴθ. [πὶ ροϊηΐ οὗ δοῖϊῖ, ποῖ ΟὨΪΥ σδηποῖ ἴπῸ ργϑδῖοσ ραγί οἵ 

τῆὴ6 ἴᾶνν5 σοηϊδιηθαά ἴῃ ἰἢ656 Ὀοοΐκ5 Ὀὲ 5δἱά, ἴῃ Δ᾽Υ 56η56, ἴο Ὀ6 

“Ἅ ἀδοίαγεα ᾿" ογ “"Ἔχρουημάδα " 1ὴη Ὠΐϊ., θυΐ {πμ6 ἸερΊϑ᾽ατίοη οὗ Ὠῖ. 

᾿πο 65 πᾶν Ὀγονϑίοηβ ποῖ ἔουηᾷ ἴῃ [ἢ 656 ὈΟΟΚΒ δὲ δ. Τῆς 
Ἔχργεββίοη γθουτβ 48 (οἵ, 44) 1718. 19. 278. 8. 36 2808. 61 2028.29) ,.19..1]. 

12. 34.4.26 (οὔ, ἐλῖς δοοῖ οΥ ἐλ6 ἰπτο 2930") 4010. 4136 705, 18), ἀπά 
ταρΊ τὶν ἀδηοία5 ἐδ6 οοαδ οΥ ἰαπο ογμδοαϊοα {η 7)έ., τ[Ώ6 ἐχροβιίου 

οἵ ννῃιοἢ 15 {ΠπΠ6 ργπΊΔγΥ οὔ]εοῖ οὗἨ {Π6 ἀϊδοουγδαβ τ Π]οἢ ἔο]ονν. 

ΤΠ ἰαννβ οὗ ννῃιοῦ [ἢ15 σοάδ σοηϑϑίς αγὸ ποῖ, 845 ἃ γι]ο, ςἰδίδά 

ἢ ἀὐϑίγαοϊ, πακοά Ὀγανιυ; [ΠΟΥ ἀγα δοσοπιρδηϊθα νὴ 

8. δ5κ}5] {πε ἰΙάεα ὌἼχργοββεά Όγ ἴῃς ννογά 18 20 γεξοῖυσ, ἑαξζε μῤονὶ ογισσοῖδ 
δεῖ ογϑϑοῖ, ---ν ΠΕ ΊΠΘΓ ἃ5 ορροβεά ἴο ἱπίεγηδὶ γοϊυσίΐδησς οὐ αἰ Πδηος (Οη. 
18:7. 81). ΟΥ̓ ἴο Ἔχίθγηδὶ ορροβιτίοα (]υἀ. 1537... ὙΠΣ τγοηά. “Ῥερδη " (ΑΝ., 
ἘΝ..)ὄ 15 νεῖ απά ἱπδάεαυδίε. ΤΠ οοηβίγ. ἽΝ 2 ΝΠ, ἜΧΔΟΓΥ 85 Ηοβ. δἰ} : 
85εε 6-Κ. αὶ 120. γ᾽, Ενν. 8 285", οὐ ἴῃς τυγίϊογ᾽5 ποῖ οὔ 1 8. 23.---Ἴ 3] οἴ, 2γ8 
ἩδΌ. 23 (ἴο ““τπαῖίκε ρ]αΐη,᾽ οὗ νγιίηρ). [πη ροϑβί- ΒΙΌ]ΠΙςαΙ Ἡοῦγονν, ἼἘ3 ἰ5 
σοπηπΊοη ἴῃ {πε 856η56 ἐὐῤίαΐη, Ὑὐ 3 Ῥεϊηρ δῇ φυῤοσίἑίοη, οἵ οορεπδηαν». 



Ι. ς 9 

ὨΠοτγίδϊογυ ἱπιγοάποϊίίοηβ δηα σοπιπιεηΐίβ ; 2.6. {ΠΥ δῦ ““ὃχ- 

Ρουπάςά᾽" ογ ““ἐχρίδϊπεά." 

Ι. 6--[Ν. 40. ἤ]οςες᾽ Ζι)7εί 7) δεοτι786. 

ΤΙ ἀϊδοοιγβα σοῃϑβιϑί οὗ ἵννο ραγίβ, {πε ἢγϑβί (16-- 339) σοπη- 

Ὀτίβιηρ ἃ τγτενίενν οὗ ἴπεῸ ρυϊποῖραὶ ἱποϊάθηῖϊς ψῃοἢ δά ἴδκεη 

Ρίδοα Ὀεΐννθεη {πὸ ἰβγδε ἴα ε᾽ ἀεραγίαγε ἴγοπι Ἡογεῦ πᾶ {Πεῖγ 

ατγῖναϊ αἱ “ἴδε γανΐὶπθ 'π ἔγοηϊ οὗ Βειῃ-Ῥεΐοσγ,᾽ ἴη τΠ6 Ιαπά οὗ 

Μοδθ; δπά {πε βεοοηά (41-29) οοπϑιβίηρ' οὗ δὴ εἰοαιδηΐ ργδοί!οδὶ 

ΔΡΡεδαὶ δαἀάγεβϑεά ἴο {π6 πδίϊοῃ, πγριηρ 1ἴ, 245 ἴπ6 σοπαϊίοη οὗ 

ἰϊ5 ργοβρεγιίυ, ηοΐ ἴο ἔογρεῖ ἴΠ6 ργϑαῖ ἔγυῖῃ5 οὗ (6 βρι γιὰ 11γ 

οὗ ]εμοναδῇ, δηά οὗ Ηἰξ βοΐα δπά δχοίιδινε ἀοάποδά, ᾿πηργοϑβεά 

ρου ἴτ δ Ηοσγθρ.-- -Οἡ [Π6 αυασβίίοη νομοῦ {15 ἀϊβοοῦγβα 

15 ΌΥ ἴῃ6 βαπὶ6Ὲ μαηά 85 ες Ὀοάν οἵ 1. (ο. 5--26. 28), 566 {6 

Ιηϊγοάποίξίοῃ, ὃ 4. 
(1.) 1. 6-111. 29. Ιηἰτοάἀποίοιν ΒΘ χοδβρθοί. ---- ΤΠ τεϊγοβρεοῖ 

Ῥερὶηβ ΌΥ τοοδ]]πηρ ἴο [6 5τδο] 6 5᾿ ΠΙΘΠΊΟΥΥ ἤονν πον δά 

Ὀεδη αἰνίηοῖυ οομητηδηάθαά ἴο ὕγθαῖκ τῷ ἔγοπι Ηοτγαῦ, δηὰ 

δάνδπηποε ἴο ἴαἶκα ροβϑδϑϑίοη οὗ ἴῃ Ῥγοπ)ϑβεά 1 δηά (168); ονν 
{πογειροπ, ἴπ6 ἀγγδηρεπιθηίβ ἔογ [Π6 δαάπιηηϊσίγαίιοη οὗ 5.6 

μανῖηρ Ὀδοη ἔτ οὗ δ]], δ Μοβϑς᾽ βυρρεβίίοη, γοπιοάθ]εα δηά 

ἱπιρτονϑα (1618), {πη6 παϊϊοῃ ογοβϑεά ἰῆς ἀεδβεγῖ δηά δεγινεά δἱ 

Κααοβῃ- άγηθδ' (119); δπά ἢον, π᾿ σοηβθεαιεποα οὗ {π6 δνεηῖβ 

ΜΏΙΟὮ (ποτα ἴοοϊς ρῥΐίασθ, {π6 ϑύδθ τε αγα σοηάομηπθαά ἴο 

νναηάθγ ἔογ δὴ δηΐϊζτ ροηδγδαίίοη ἴῃ {π6 ψι]άθγηθϑα (130-60), 

Αἶῶοςν τῃϊ5, (Π6 παγγδαίϊνα γοσουηΐβ (6 5γδοὶ 6 5᾽ οἰγου οὗἩἨ 186 

Ϊαηά5 οὗ Εάἄοπιὶ δπά Μοδῇ (2135), {πεὶγ σοπαυεβὶ οὗ δίποῃ δηά 

ὍὉρ, δπῃά {πε αἰνίϑίοη οὗὨ {πεῖν ἰεγγουυ δηηοηρ {ΠῸ 2} {γῖθας 
(236-417), (Π6 ΟὈΪ ρ ἰίίοη ἰαϊὰ ἱροὴ ἴπα56 {γθ65 ἴο δϑϑὶϑί {ΠῸῚΓ 

Ὀτείῆγαη ἴῃ 1Π6 σοπαιϊαδῖ οὗ Οδηδδη (318-22), ἀπά [πῸὶ σοπῆγπιδ- 

το οὗ Τοβῇιδ᾽ 5 ποπγηδίϊοη (138) ἃ5 Μοβδϑβ᾽ ϑιισσθϑϑοῦ ἴῃ {πὰ 

ἰΙεδάθυβῃιρ οὗ ἴπ6 ρεορῖὶβ (333-29), ὙὍΠε παγγαῖϊνε 15. 50 ἰοϊά 85 

ἴο Ἔχρί δίῃ, ἴῃ ραγίσυϊαγ, ἢονν ἰἰ Βαρρεηδά (1) {παὶ ἴβϑγϑεὶ ἀϊὰ 

ῃοί εἴοῖ δὴ δηΐγαποβ ἱπίΐο Ὁδηδδη ἔγομι ἴθ δουΐῇ ; (2) {παῖ 
Ἑάοπι, Μοδῦ, δπά {π6 ᾿Απηπιοηϊῖαβ γοπηδιηθ ἃ5 πεΙρΏΡοιτο οὗ 

ἴῃ [5γδοίεβ, ν 116 {πὸ τογγἴογυ οὗ δίμοη δπὰ Ορ ννᾶ5 οσουριεά 
ΌΥ ἴπεπ. [πῃ [Π15 γεϊγοβρθοϊ [πὸθ6 ᾿αγγαῖϊνε ἰ5 [πγοιρβουξ 



ΙΟ ὈΕΤΕΚΟΝΟΜΥ͂ 

ἀερεπηάεηϊς προη ἴπαϊῖ οὗ Ε ἴῃ Εχοάιιβ δαπὰ Νυπιθεγϑ, δπὰ 

ρΡἤγα565 αὔα ἔγεαιθηον Ὀογγοννεά συογδαΐζρε ἔγοπι 11. ΤΠ ἔο!ον- 

ἰρ᾽ [4016 5 νν}}}, {15 πΠορβά, ἀ5ϑ5:5ῖ [Π6 τεδάδγ ἴο υπάἀογϑίδπα τε 

τοϊαϊίοη ἴῃ νηοῦ [Π6 τεϊγοβροοΐ οὗ Ὠϊζ. βἰαπάς ἴο {ἢ δδγίϊοσ 

πατγαῖϊνα ΟΕ. Τῇα πυπιροῦ οὗ σα565 15 γαπηγκαῦϊα τῇ νυ ἢ οἢ, 

ἢ ἔπογα 15. 4 οοϊποίάδησε ἴῃ ἰδηριαρα, (Π6 ρᾶϑϑαρα αιοίεοά 

ἄοα5 ποῖ ἀδϑθογῦα {Π6 54πιῈ δνεηῖΐῖ, θυ 15 Ὀογγοννοά “ορς αριοΐδογ 

}αγέ ὁ ἐλα παγγαζίυδ,; ἴῇ6βϑε ἀύα ᾿παάϊσαϊθα ἴῃ της ἴδ 065 ὉΥ ἃ 
ρδγθηίῃαϑῖβ. ἴῃ [Π6 ραϑϑαρδδ ἴο ψ Πιοῇ “ Οἔ" 15. ργεῆχαά, τπὰ 

οογγοβροηάδπος ἰ5 ποῖ νεγθαδὶ. 

Ὀε. τὔο νον. (Νὰ. 1455 099 ψον 95.) 
0 ςςςς, (Νὰ. 111} πὶπ Ὁ» 9 πὶ Ποῦ ἼΩΝ 3 ὅ5κ κῦ.) 
3 νος (Να. τι} τιν ππκ κῦπ Κῦλ ὈΡΠ ΚΟΌΣ ἼΒΚ Ἰκ0}}.) 
ἘΝ ΘΕ ἜΧΣ Ί ΒΊΑ, 
15 ως Ἐχ. 185 ΟΥΌῸΠ "Φ ΠΙΚῸ ἼΦ ΟἿΌΝ ἼΦ ὈΡῚ ὃν ΟΥ̓ΚῚ Ὀπκ ΠῚ 

ΠΥ ἜΝ. 
170..ςς, Ἐχ. 18332.356 προ δκ ΠΝ)2᾽ ΠΡ ΔῚΣ Πκ. 
18΄ ςτὸ ς ΓΈ Χ. 22:7, 

θ-8. ον [μ0 βγαθ] 1068, μανίηρ ΘΟΙΡ]θ θὰ {Π 0 ῬΌΓΣΡΟΒΘ οἵ 

9 Σ᾽ ΒΟΌΣ δὖ ΗΟΣΘΌ, ὙΤΘΙΘ ΘΟΙητηδηθὰ 0 δάνδῃοθ δπὰ ἴδκθ 

ῬοΒβθβδβίου οὗ (89 ᾿δηᾶ Ῥχοιδθα ἴ0 πΘῚΣ [ΔΕ 6018.---6. γελουαῆ, 

ο1.7» Οὐαἢ 23 τἰπ165 ἴῃ Ὠϊ. (ο. 1-6, δηὰ ο. 29); εἰβεύνῆεγα ἴῃ {πε 
Ῥαηΐ. οηἷν ἔχ. 418 κ8 86. 32. 38. γρ 36. 36 (411 17). ΤΠ 58πι6 ὃχ- 

ρτγαβϑίοῃ ἢ οἴποῦ ργοπουηβ (Δὰν, )}0147) 15 5111] πιογα ἔγεαιυδηῖ 

ἴῃ ΠὨι. (οα 131). [{ ἰ5 Ἰηϊεπάδα ἴο δπιρῇδϑῖΖα {Π6 οἷοβα γεϊδϊίοη- 

ΒἢΙΡ ϑυρδϑιϑίιηρ Ὀεοΐνοοη ἴϑγδαὶ δηά 115 6οά, --- το δῇ! 5 ἢΡ 

βϑδίεα ὃν ἴἢ6 σονδθηδηΐ σοποϊπάδα δὲ Ἡογεῦ (52), ἀηά ἔογηληρ' 

[Π6 στοιιηά οὐ ψὨϊοἢ ἴΠ6 οἷαἰπι ἴο [5γ861᾽5 ορθάϊθποα 15 5ρΘΟΙδΙΥ 

γεβίβα.---ἴ, Ζεγη γοι, απα ἔα κο γο7. 70Μ4.74}} ΘΧΔΟΊΪΥ ἃ5 Νὰ. 1.435, 

{πουρἢ ποτα ἴῃ ἃ αἰβεγθηῖ σοππαχίοῃ, νἱΖ. ἴῃ ἴῆ6 σοπιηγδηά 

ἴο ἴυγηῃ Ὀδοῖ ἔγοπι Κδαθϑῇ, δηα γε-θηΐογ ἴἢ6 τυ] 6 ΓΠ655.--- 7.6 

Δὲ - σοι») οὗ ἐδ Α»ηογὶ65] ν.19.30 (φςοπιρ. ν. 3 Νιι. 133). 
Α»ιογὴζα 15 ἮδΥΘ ιι5366 85 6 ρεπογαὶ ἀδϑιρηδίίοη ἢ Ὁ (45 

ἴῃ Ε) οὗ {π6 ργθ- [βγδϑὶ 5 ρορυϊαίιοη οὗ (δηδδη, δηά οὗ {πε 

θ. "1" ἼΠ2 Π:᾽ Ὀ29 21] 1|. “ἴδε ἀνε! τηρ ἴῃ {Π|5 πιουηίδίη ἰ5 πιυςἢ ἕο νου," 
ἰάϊοπι. ἔον ““ 15 ὅσο τηεμοῖΐ, ἰι5 ὁπομρ 1; 50 25, ΕἸδενογε δὴ ἰηΐ, υντἢ [0 ἔο!ονν8 

("“λαπ ἐλαΐ γε βῃμῃουϊά .. ..} 1 Καὶ. 1238, οὗ, ΕΖ. 445 (ἰπ θοίῃ ἰῆθ5ς οδ565, 
Βονναναγ, ἰπ6 Ὁ αἴϊεγ 3 15. ροβϑιδν ἄυχε ἴο ἀϊορταρην) Εχ. 93. Οοπιρ. 
Ὧ5Ὁ 321 (αὈϑοϊυιςο!ν) 235 Νὰ. 165:7 ΕΖ. 459; ἀπά 31 αἷοπα 2 5. 246 (-ξ  (Ὰ. 
2115) 1 Κ, το".---Ἴ. Ὀ320 ἸΨΌΥ 1}}] ν. 0 γμχον 30 9, 25 557 Ὀ9Ὁ ἸὩ. Τμα γεῆεχῖνε 



Ι. 6-Ὁ) [ 

ἰεγγιίογυ Ε,. οὗ ]ογάδη οσουρίεα Ὀγ ἴΠ6 Ι5γδθῖθβ. Τῇ ““ ἢ1]]- 

σοιιηῖγγ " πιεαηῖ (45 ν.320 Ξῃονν5) 15 πιογα ρδγίου αγίν [Π6 5. ρατγί 

οἵ ἴπ6 ΠΙΡῊ ρστοιμπά οὗ (δηδδη. 

Ανιογίίό 5 υϑοὰ (1) Νὰ. 2113. 31... δηᾶ ἐγεαιεηιν, οὗ ἰπς ρεορΐεβ γυϊεά 
Όγ ϑίῃοη δπά Ὁρ, Ε. οἵ ]ογάδη, σοηυεγεα Ὁγ πε 5γϑοεβ ; (2) 845 {με 
ΒεΏοΓΑΙ ἀσεπίρηδίϊοηι οὗἩ ἰῃς ργο-[5γϑε} 15} ρορυϊδίίοη οὗ ἴπς (εγγίΐογυ ΚΝ. οὗ 
]ογάδη, δεβρεοίδ!ν ἴῃ πε Ῥεηϊ. τυυγίεγβ, Εὶ δηὰ Ὁ, δηὰ οοςδϑβϑίοῃδι θεά 68: 
845 ἰἢυ5 Δρρ!]!ε΄, τπ6 ἴσγ, ἱπουρ ἢ ροβϑϑεβϑϑίηρ ἃ β'δηθγαὶ σοηηοίδίομ, ΠΊΔΥ 
παΐυγα!ν 6 υϑοά νυν τείδγεηςς ἰο {πὸ ᾿ἸῃδὈ ἰδηΐβ οὗ ἃ ραγίουϊαγ αἰδίγιοϊ : 
Οση. 15}5.4833 Ἀς. 17" (΄ “Ἴδ) 195. 305. 57. “Ὁ 705. 77 ([Α1) τοῦ (Ἰεγυβαῖθπι, Ἡςὕτγοη, 
]ατταυίῃ, 1,δοπῃίϑῃ, Ἑ ρου) δ.13 2413 (τεδὰ ἢ τ ἐπυεῖυο ἴος ἔπυο, οὔ τς 
κΚίηρ8 ὟΝ. οὗ ]ογάδῃλ) 15: 18 (οἵ, Απι. 29. 10) ΤἸυά. 155. 6 (μη1688 "ὋΚ Ὅὲ Πεγὰ δῇ 
Ἔῦγοῦ ἔογ ὍἹΜ) 610 τ 5, η}5 2 5. 213 (Ὧκπ τ, οὗ ἴῃς ΕἸΡε πη 65) 1 Κα. 2135 
2 Κὶ. 211}; οὗ, σ. 147.15; δηὰ δεβιάο {πε Οδηδδηϊεβ, ἢ ραβϑϑαροβ εγε (δὲ 

ἰδίίεγ ἰθγηιὶ 5665 υ8ες Ξρεοΐα ἢν οὗἩ μ6 ᾿πμαθιδηΐβ οὗἩ [ἢς βεδ-οδϑῖ, οὐ πε 
7]ογάδηςνδι ον, Νυ. 1429 705. σἱ 1, (ἰαχὶ ἀυῇ.; 5εε Ὠ].), ρεγῆδρϑβ αἷ5ο πεζε; 
(3) ἴῃ δηυπιογδίίουϑ οὗ ὑπὸ παιίοηβ οὗ (δηδδη (ὟΝ. οὗ Ἰογάδῃ) ἀϊβϑροββεβϑϑεὰ 
ὉΥ ἴδε Ιϑγδοιοϑ, ὉγῪ ἴῃς 5ἰάα οὗ πε Ὁδηδδηίίς, ΗΠ, δίς. (566 οη 7}). 

(απαασρέίε, οὐ ἴμε οἴμον παπά, 15 ἴῃς ρεηςγδὶ ἀεϑιρηδίίοη οὗ (ἢδ ρῥζγε- 
Ι5γϑθ 5} ρορυϊδίιίοη οὗὨ {πε ἰεγγϊογυ ἾΝ. οὗ ]ογάδη ργεξογγεά ὃν  : Ὁ δηά 
Ὠ3 (ἴπ ἴ.58.), υϑίπρ ““Απιογῖ(ε" ἴῃ ἴῃς νιάσον ϑδεῆβα ποίϊϊςεα ἀρονε, βῆον 
ἃ ἰεπάεηου ἴο {ἰπι||ξ ““(δηδδηϊε" ἴο {6 ἱημαθιίδηϊ5 οὗ ἰΠς 56εδ- οδϑβὶ 
δηᾷ οὗὨἉ (δες Ϊογάδης-νδιον :. (1) αη. 1το}9 (εχιεηϊηρ ἔγοπι Ζίάοη οὐ ἴδε Ν, ἴο 
αδζα οὐ ἰδε 5ΓὟΝ., απά ἴο 1,69 δ ---ἰ, δ. δος. ἴο ἰγδάϊίοη, ΚΠ γτῆος, Ε᾿. οὗ 

τὴς Ὠεδά 964 --οἡὐ (πε 5Ε.: οοπιρ. {πε {{δὲ8 παπιοά 85 ““ϑοῃβ᾽᾽ οὗ 
Οδηδδη, ἴῃ ν. 5.18) 1.25 243.57 οἱ Εχ. 132} Νυ. 129 1455 (ηδᾶς Καά6ϑῃ) 95 
2115 (ΞΞ. 222; τὴ 186 Νερς) Ὀϊ. 17 (866 Ὁ. 121.) 1139 (ἡ (δε ᾿Αγάδ88) 05. εἱ 
ι15 (οη (ῃς δαϑι,᾽" 1.4. ἴὴ {μ6 ᾿Αγάρϑῃ ; ““οὴ (δες ννυοϑί,᾽ 2.6. οὐ ἴ86 Μεάιϊι. 

568) 125 6 161} (1η ΟεζΖοῦ, οὗ Ερῆτγαὶπι : 80 [υἅ. 19.. Κι. ο᾽5) 1η}138.16. (πὰ τῃς 
““Ἰαπᾶ οὗ (ῃς ναῖε" ΡΌΨΠ γκ32, ἀρουΐ Βεῖῃ-ϑῃδδη δηὰ [6Ζγεοὶ) 18 1. 1}. 2. 9. 

10. 17. 371. 39. 30. 53.43. ,5: ο(, 2 5. 247 ΝΕ. οὐ; (2) ᾿ἰὶ οσουγβ, ἰορεῖίμβογ ΨΠῺ 
Απιογῖῖε, ἨἩϊΕς, δις., ἴῃ οηυπιογδίίοῃϑ οὗ ἴῃς πδίϊοπϑ οὗ σδηδδη (ου 7)). 

1 ἰδε ραβϑϑαροϑ εγεὸ οἰϊοαὰ 6 Ἔἐχαπιηδα ἴῃ ἀεί}, {παν 01 ὍᾺ ἐουπά, ἰξ 15 
Ὀεϊενεά, ἰο δυρροτγὶ {πὸ αϊδίϊηοίοη ἰαϊὰ ἀἄοννῃ αὔονε, υνῆϊο ἢ 15 δεοςερίοά 
ΒΘΠΟΓΆΙΠΥ ὉΥ πιοάεγῃ νυυγίῖοεγβ (οἷ, Α ς 11}. Οο»ε. Ρ. 341 ἴ.; Ε. Μεγογ, ΖΑ͂ ΤΡ. 
1881, 121}., 1η0.; Βυάάς, 31:2]. ρρεοολ. ῬΡ. 344-8; Ὠ1Ππι. οὐ ὅη. τοὶδ 
Ὁι. 17 δηά ρρ. διγΐ., 626; εἰ ζβοῖ οα απ. 482). 

᾽ν, ἰδγονίηρ Ὀδοῖς {δε δοίίου ἀδποίοα ὃν ἐμὰ νεγ ὑροῦ ἕδς 5υδ)]εςξ, δηά 
γεϊεγγίηρ ᾿ἴ, 45 ἰἴ σεγα, ἴο ἴδε ρίεαβυγε οἵ ορίίοῃ οὗ (ἢς δρϑηΐ, σίνεοβϑ πιοσγε 
ον 1655 ραίπεῖϊς Ἔχργεββίοη ἴο {δε 2εγρορμαῖ ἔεεϊηρ5---ἰῃς 5αἰϑίδοϊοη, οὐ πὸ 
ἰηϊεγοβί, οὐ (ἢ6 ργοπιρίυ{6--- ἢ ννῃὶς ἢ (Π6 δοίΐου ἰῃ ηυσδίίϊοη 15 (οσ 18 ἴο 
6) δΔοςοπιρ ἰϑῃεῦ. Ὅπῃε ἰάϊοπι 18 πιοϑδὶ σοπιπιοη νυν ἢ (ἢς 15 οὐ 2η ρογβοη 
(650. ἰη ἴπε ἱπιρεγ.), Ὀαΐ 18 ἔουπά 4150 νυν ἴῃς γγὰ ρεγβ. [Ιἰ 5 υϑοὰ ποῖ 
οὐἶἷγ ψἱ ἢ νεγῦ8 οὗ πιοίΐοη (6η. 12} 22 275), Ῥαΐ α'5οὸ ψ τ ἰγαηϑ. νεγβ (56 ας 
οι ν.}5: οὗ. 2 ας. 88; 6-Κ. 8 το. 2.3). ΜῸΣ) 15 ρτορεγὶγ ἰο 27μεξ μΡ ((ῃς ρερβ 
οὔ «ἃ [6πἴ), ἤδηςς 70 701276} ὃν σίαρες: οἵ. νΦ Ὁ οίαρε (οὗ ἃ Ἰουγηον), Οη. 14 
ΕἘχ. 17] αἱ.--- 2 53] αἷἱΐ δὶς πιοίράδοιεγς, νὶζ. οὗ “Ὡκη. 
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Ασοογάϊηρ ἴο ϑαγνος (αεος οὐ δε ΟΖ. τ8ο1, ὈΡ. 55 ἦν, τοῖ ὥς: οὗ, 110-117}, 
(ῃς Τεῖ- οἰ -Απιᾶγηα ἰδ Ὁ] οἴ σῆονν, (παὶ ἴπ ἴππ τςίἢ οοπί. Β.Ο. “πεγγα (ἰ. 6. 
Απιογιῖ6) ἀσηοίοβ οχοϊιϑίνεῖϊν {Π6 ἱππαριίαηὶβ οὐ {πὸ Δίογίλ οἵ σδπαδῃ 
(᾿ποϊυάϊηρ Καάοϑ οὐ ἢ Οτγοιί65), ψ"ς Αὐὐμακλελί, ννϊς ἢ ἰ5 βαιά ἰὸ 
σογγοϑροπά ἰο 19)3, ἀδσποίες (πε γορίοη Ὀείννθθ αοῦα] οὐ (με Ν. δπᾶ {πὸ 
Ῥμ δέος οα ἰπ6 5. ΤΙ 5, ποννονοῦ, γεϊαίος ἴο 4 ροτγιοεῖ ἰοηρ εἰηίοτίος ἴο 

{πῶ αἱ ννιοὰ ἴῃς ΒΙΌΪΟ4] τεσογάβ ννογα σοπιροβοά ; ἀπά ἴῃ {πὸ Ἰηΐογναὶ, (Π 6 
Απιογιίαβ, ἰδὲ 566πι5, πιυδί ἤανα οχίοηαἀρα ἐποπιβοῖνος ϑουζῃνναγάβ, δπά 

βεουγοά 4 ἰοοζϊηρ ἴῃ “ Οδηδδη" Ὀεϑιάς (ῃἢς Οδηδδηιϊίεβ, 45 αἷθο οὐ ἴπε Ε. 
οὗ ]οτγάδη, ἴῃ (π᾿ ἐεγγϊίογυ γυϊο Ὁγ δίμοη ἀπά Ὅρ. Ετοπι πε [πϑοσγίρίϊοης 
οὗ 561 1. ἀπά Εδπιβεβ 111. (Βγυρβοῦ, δὰ ὁ ρ." ἰὶ. 14 ἴι, 154), ἢ πιᾶν ὄνεη 
Ῥεγῆαρϑβ Ὅς ἰηΐεγγεά (Βυάάς, λῶ. Ρ. 2461.) {παῖ ἴπ {πὲ τ4(ἢ σεηΐ. Β.Ο. (5:6 
ου ἴδε ἀδίε 3..2.3 νὶ. 148) ἴῃ6 πδηπιε8 αϑπαᾶ ὁ 4η"ιᾶν ἀπὰ απα οὗ Κανᾶπα 
Ὑ ΕΓ Δίγοδαυ υδοα ᾿ΠΓΕγοΠΔΉΡΘΔΌΪ 845 ἀδϑι ρηδίίοηβ οὗ Ρα[σϑιῖπα. 

Ι νουϊά {πιι5 56 απ, 50 ἔδαγ 85 οδὴ ὃδὲ Ἰυάρεα ἔγοπι {πε 

ΒΙΌΙΙΟΑΙ ἀπά οἰμογ ἀδΐα αἱ ργεβεπῖΐ δ ουγ αἰβροβαῖ, {μαῖ 
“Ὁ δηδδη,᾽ Ὀεΐοτα 1{ σΔπι6 ἰηἴο ἴΠ6 ροβϑοϑϑίοη οὗ [ῆ6 [ϑγδαίοϑ, 

πλισί ἤᾶνθ Ὀδοη ΟΟσΟΙ ΡΟ ΡὈΥΙ ΠΟΙ ὃν ἴνο {{065, {πε 

Απιογίίοθβ δηὰ τἢ6 Οδπδδηϊθβ, δδοῦ δυο ηΥ πιπΊθγοιιβ 

δηά ρῥγοπιηδηΐ ἴο ΞΌΡΡΟΪΙΥ ἃ ἀεϑιρ πδίίοη οὗ ἴΠ6 δηΐγα σουηΐγυ ; 

1Π6 ογηγθῦ, 1 ΠΊΔΥ ρογῆδρϑ 6 ἱπίεγγεά, γεϑιάθηΐς σμι εν ἴῃ τπ6 

ΠΙΡΉ σδηΐγαϊ στοιπά οὗ Ραϊδϑίπθ, {π6 Ἰαϊίογ σμΙοην ἴῃ {Ππ6 ἰοννοῦ 

ἀισιγοῖς οα {π6 ὟΝ. δπὰ Ε. Ετοπὶ ἃ ϑσύγνου οὗ {πε ραϑϑαρὸβ 

αὐυοίδά, 1 ἀρρϑαῦβ, ἔιγίπογ, ἰῃδΐ, ἃς. νν 61}. (νη. Ὁ. 341) 

γοηλαύκ, 16 τῆς (δπδδηϊίος ἀγα οὔἴδη δυάδα ἴο 45 “1}}} 

τοϑιἀδηΐ ἴῃ {Π6 ἰδηά ἴῃ ἴῃς ἀρ οὗ {πΠ6 ΒΙΡΙ]1οΑ] νυγἴογϑ, Ἔϑρθοῖδν 

ἴῃ. {π6 οἱ[165 οὗ [πΠ6 ρ᾽αϊης ποῖ σοπαιογεα ὃν {πδ βγδοιῖοβ, ἴῃς 

Απιογίϊοϑβ ἂῦθ υἰϑ0δ]}ν γοξεγγεα ἴο 845 1ῆ6 ας ροριιαίίοη οὗ 

Οδπάᾶδῃ, Ἔχροϊ θὰ Ὁγ ἴπε ᾿ϑγδαϊῖας, απ 85 βυσῆ ἀῦὰ ἱπνοσίθα 

ΜΠ 56 πι1- πιο  δἰἰτιδιιΐοβ, ἀπά ἀθβογιθθα 845 ριδηΐβ (οἔ. 
Απι. 29 ΐϊ. 138).-.-. 72ὴ6 ᾿Α4γάδαλ)] 5866 οὔ ν.Σ. Τῇ πογίμαγη 
ραγί, {π6 πιοάδγη αμόγ, (ἢ6 ἀεργεβϑϑίοη σοηΐϊδϊηΐηρ ἰδ Τογάδη 

αηαᾶ {πὸ ΠὨεδά 568, 15, οὗ σοιγβα, πεζὰ πχεδηΐ.--- 7.7.6 λ:εσοτη»}] 

ἰῆ6 εἰεναίεα στοιπά ἴθ ἴἢ6 σεηίγε οὗ Ῥαϊδβϑίϊπα, δϑρθοιδ!ν 

Ερἤτγαίηι, Βοπ͵απιη, δηά [πάλῃ (οἴ, 435).--- 7.6 ἠοτοίαη ἢ] ἴῃς 
οἠορλόίαλ (ἔεπι. οὗ ΘΙ ἴοτο), [86 τξομπῖοαὶ ἀδδισ ηδίίοη οὗ [ἴῃς 
ἴονν 1115 δηά δι νδ] εν ἰαπὰ (α. Α. 5ππ ἢ, Ζώζογίοαί σεοργαῤλν 

" Τῆς ἰάςα, ποννονοτγ, ννῆϊο]ι 15 οἰΐθῃ ρὰΐϊ ἔοσινατγά, {παι “ δηδλδῃ ᾿ γη"δατι5 

οἰ γπιοϊορίοα!ν “Ἰονν]δηάογ,᾽" 15 ἀδβιαίς οὗ ΡΠ] οἱ ορῖςαὶ βυρροτί, ἱπ εἰ(Πεγ 
Ἡδῦτενν οὐ Αγαδῖς : 5δος α. Γ᾿. Μοογε, Δ“ ηιογίσα Ον. δος. ρος. τι890, ρρ. 
ἰχν!-ἶχχ. 



᾿. 7 13 

οΥ ἐ6 ον Σαπά, Ὁ. 2οι [[.), ψν ιοῇ ἰογηιθα πὸ ΚΝ. ἀαπὰ 50. 

Ῥοτγίίοη οὗ δῇ, 5ἱοριηρ ἄἀοννῃ ἰονναγάς τῆς Μοάϊζεγγαπμθδη 

968, δηά ὄὀχίδησϊηρ ἔγοηχ ΑἸδίοη δηα αἰπιζΖο (πθὰγ [γα 44) οἡ 

ἴπε Ν. ἴο [Δ πῃ! 5 ἢ (Τ 11-61-Ηδ65γ) ου ἴπε 5. ΤΠα οχίθηϊξ οὗ (6 

ΠΡ ΪδΔἢ πᾶν 6 ἱπέεγγαα ἔγοπι ἴπ6 οἱ(165 οὗ ᾿δῇ επιπιογαίθά 

45 ὈεΪοηΡΊηΡ ἴο 1ἴ, [ο5. 15385:4,͵ ΤΠα 501] 15 ἔδεγε!]α; δηὰ 1 ἢδ5 

Ὀδοη οδ᾽οα “τῆς οογη-Βοϊ α οὗ Ῥαϊδθςιί πο." ΤὍῇο ἴογπὶ ἰς ἔοιηά, 

8Δ.5 παγθ, ἴῃ ἀδβϑογιρίνα σι ΠλπΊαγι65 οὗ Ραμα (ογ [48], 05. 

οἱ 1τοῦῦ 128 Ϊεοσ. 1726 ,η254 σ᾽. (Οἵ. 5. δ’ Ρ. ρρ. 255ἴ., 48ς ἔ,, 

2ὨΏΩ 8. 5.υ- Ἰυθαη.---Απα τα ἐλο ϑοιέλ] ΗδΌ. ἴπῸ ““Νερεῦ,᾽ 2.6. 

{πὸ βοιιίῃογη ἵγαοῖ οὗ Τ᾿ υἀδῆ, νοῦ ἴΠπ6 ἴογπὶ αἰνναγβ ἀδηοίος 

ψν ἤθη ρῥγιηϊοά ἴῃ ΕΝ. ψ ἢ ἃ οαρὶία] 5 (5εα αη. 129 ΕΝ. »π"αν»ρ.); 

{Π15 5 δποῖμοσ ἰθοπηΐοαὶ ρϑοργαρῇῃϊοδὶ ἀεϑιρηδίοη, ἀδηοίῖηΡ᾽ 

“16 υπαάυϊαίίηρ ραβίυγε σουπίγυ, νὨοἢ ᾿πϊογνεηθά Ὀεΐναεη 

1Π6 8115 (7), δῃμά 1τῃ6 ἀδϑογίβ  ῃοἢ δησοηραᾶ85 ἴπ6 ἴοννοῦ 

ΡῬατί οἵ Ῥαϊδεϑίης " (.5. ὧδ’ }. τοοῖ. ; 228. ς.υ. Ἰυθ .Η). 

Τῆς Ηεῦ. νοτγὰ Λίοσεό 15 ἀεγίνοα ἔγοπιὶ ἃ τοοῖ ργοβογνεά ἴῃ Αγδπι. δπά 
βρη γιηρ 20 δὲ αν; δῃπὰ πὸ αἀἰϊπίγιοϊ 5ο παπιοά, ἱπουρῇ ποῖ οπίγεὶν 
υαηρτονϊἀοα ἢ ναΐογ, π85, βροαϊκίηρ ροπογα γ, ἰπαΐ οπαγδαοίεσ. ΤΠ 
““ Ποροδ᾽ οὐ “ ἄγγ ἰδηά ᾿ οἵ Ραϊδϑίϊπε Ῥεϊηρ' οἡ ἴῃς δουίῃ, ἔπε ἰθγπ δοαυϊγεά 
(εοιρ. ὟΝ. ΕΚ. ϑπη, Ο7Ζ70.3 Ρ. 326) {πὰ σιδηδγαὶ δϑῆβα οὗ “"βδουίῃ᾽ ((η. 
131}, ἄχο.); Ὀυΐ ΨψΏοπ ῥτον θα ἢ {πὲ αγί. τ αἰννανβ (αχοερὶ Ὠδη. 89 
1158.) ἀδποῖθϑ {π6 βρεςῖδὶ Ἰοσδ εν υ5ὲ ἀεβογι θεά. Τῆς οἰξ65 γεοκοηθά ἃ5 
Ὀεϊοηρίηρ ἴο πε Νεροῦ ἀγα επυπιογαίθα ἴῃ οβ. 1.53}. (ςφοπιρ. ἴῃς ἐχργαβϑϑίου 
“ὁ οἰΕἴ65 οὗ ἔπ δου," [6Ὁ. 12}9.,25}.4313} ΟἹ.329, ΤΉ 51:65 οὗ πδὴν οὗ ἰπε5ςὲ 
οἰτἰ65 αὔὸ υποοτγίδίπ, οὐ υπκηοννη; δυΐῖ 1 15 αἀἰπἔου ποῖ ἴο (πἰηκ {πὶ 

Ῥαϊπιογ, 2 εςορέ 97 ἐδό Ἐχοάπμς, Ὁ. 359 Ε., ἰ5 ἀϊδροβεὰ υὑπάυἱγ ἰο Ἔχίεηά ἴῃς 
ϑουΐπογη 1ἰπλ115 οὗ ἴῃ Νοσζοῦ. Τῇε ἰεγη ἴῃ 115 σεοργδρῆῃίοδὶ βδεῆβα οσουγβ 
ἔγεαυδηῖίν, δι. Οη. 20] 2453 Νὰ. 14}7: 22.239 705. τοῦ 1116 1.519 (᾿ΑΟ ἢ 585 γεηυσβὶ 
οἵ Οδιοῦ, 1] υπιγαῖηρ (π6 ροπεγαδὶ γι ἀϊγ οὗ (ῃς γερὶοη). 

Απά ον ἐλ 5σθα-51076}] οἴ. 1ο5. ο΄. ὙΠ ἰογηὶ 15 δαά δά ἴογ [Π6 
ΡυγΓΡοΚα οὗ δπιδγδοίηρ ἰπ ἰἢ6 αἀεδδογιρίίοη {πΠ6 ννῃοΐς οὗ [{Π6 

σουηίγγ Ὀεΐνεοη {δε ]οτάδη ἀπά {πὸ Μαεάιϊξογγαηθδη 56ὲᾳ. Βιυΐ, 

Ὧ0 ἄουδι, {πΠ6 ραγί οὗ {86 σοαϑῖ βρθοιδιϊγ ἱπίεηάθα 5. {παῖ 

δχίεπαϊηρ᾽ ἔγοπι ἴῃ8 Ν. επά οὗ (ἢες ϑῃπαρμόϊδῃ ἰονναγάς ἡ Ασοο 
δπά {πε [Δα άετγ οὗ Τυτε.--- 776 απ οΥ ἐδο Οαπααρῖ6} τ180 705. 
51. 118 126 Δρρϑαῦ ἴο σῇῆον (παῖ Ὁ αδπά 93 Π|πιεὰ {Π6 ἰεγπὶ 

««(δηδδηϊΐο ᾿ ἴο {π6Ὸ ᾿πῃαριδηῖς οὗ {πῸ ᾿Αγάρδῇῃ, δηά οὔ {πὸ Ν. 

ραγί οὔ {πὸ Μεαϊζεγγαηδδη σοδβί: ἰἴ 566Π15 ργοῦ 8016, παγεΐογα, 

[παι ἔπ 6 ““ἰαπὰ οὗ {πὸ (απαδηϊε᾽" 15 ἰηἰοηἀθα ἤεγα ποῖ ἴο Ὀ8 
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ΒΥΠοηγηοι5. ΨΥ} Π6 ““Δπά οὗ (αηδδῃ ᾿ ρσθηθγα γν, Ὀυΐ ἴο ὃς 

Θδρδχαρϑίοδὶ οὗ ἴπεῸ ργεσοάϊηρ ““5ϑδ-ϑῆογε" (οἴ. 05. 14}).- 

Ζοδαπορ] Ἰποϊυ δα 5: Πα γῖγ, 113} [ο05. τό (Π2).---δὐοπ μπέο {δὲ 
φγοαΐ γίυθ7, ἔλα γίυορ Ἐμῤλγαίο5]: ἴ6 βαπὶθὲ ἰάθδὶ 1ϊπλῖ 15 
ἀϑϑιρηθα ἴο {π6 τογγίϊοσυ οὗ ἴϑγδϑὶ ἰῃ τ12} 705. 14, 85 αἷϑο 

αη. 1518 ἔχ, 2281 (ρΡοῖΐῃῃ ΤΕ} 1 Κ. 5 (431), οἴ. 15. 2713.---8, δε, 

7 λαυὸ τοέ ἐλ Ἰαημαῖ δείογε γομ] ἐο ςϑέ δοίογό ("0 179), ἴῃ 15 
σοηηδχίοι, ΠΠΈΔῺ5 20 2έωσο αἱ {λὸ ἀἰἰτῥοσαί οὐ, ἰο ρίυε οὐδ ἐο; ἴΐ 

15. ἃ ἰανοιτγιίῖα δχργοϑδίοη ἰῃ Ὀΐ., Ὀείηρ υδεᾶα οἴξηῃ οὗ (δ6 

εἰεἰζυογίηρ εῤ οἵ ἴοθεβ θεΐογα δὴν ομα (5Ξεα βεΐονν). Ὅῇῃδ ἰδπά ι5 
ἔγβα ἔογ {πΠ6 οσσιιραίίοη οὗ ἴπε6 Ιϑγδϑίε5; δπὰ πον ἀγα Ὀϊάάθη 

ἴο Θηΐοῦ δηά ἴαϊκαε ροβϑοϑϑίοη οὗ 11. άϊοῦλ γολουαλ σισαγε, 

ὧσο.] ἴμε οδῖῃῃ ἴο {π6 ἐογείδίμογς 15 γεξεγγεά ἴο οἴῃ ἰη 1Ε 
((η. ςοϑ Εχ. 1.35.1] ,218 221 Νὰ. 1112 1.416.33. 2211 ο΄, 4120. 38,1), 

δηά ψΠ ραγίίουϊατ ἔγεαιιθπου ὃν Ὦ (135 610. 18. 38,18 81 οὅ 1το]] 

119.31 τοῦ 265.1δ 2811 1020. 417: οἵ, ἴῃ 53 ο5. τὖ 56 2141 (45); 

αἶθο ἃ. 2). ὙὍΤῇα ργοπιῖδα ἰς γεοογάβαά αη. 127 1.214: 1 5188. 

(ΑΌγδἤδπι); 265. 2: (15440); 2818 (Ἰδοῦ) ; [Πς6 οαζᾷ 15 βρεοὶ- 
Πεά εἐχργθϑϑῖν οὐΐγ ση. 2216, οἵ. 263: (Ὀοτἢ 1Ε).---Α"Ω ἐο ἐλεῖν 

δορί αὐἴδ᾽ ἐλδη1) 50 4581] τοἱό, δηά οἴϊδη ἴῃ Ρ (Θη. 99 177: 8. 9. 10.19 
4512 48. Εχ, 2848 Νιι. 2518); 4ἴ5ο 1ἱ 5. 2423 2 5. γ}3 (-- Σ (ζῇ. 17}}}. 

Τῇ δαάϊίοη ἐπιρῃαϑίζες (ἢ6 ρεγρεΐϊγ οὗ ἃ ῬὈγοπΊῖϊϑδα ΟΥὐΓ[ 

ἰπ)πησέίοη. 

9--18, ΤΊ10 δρροϊηὐπηθηῦ οὗὁὨ οΟἸἾΟΘΤΒ ἴο δβϑὶϑὺ 0368 ἴῃ ἰἢθ 
Ἰδθουτ οὗ πᾶ ρῖπρ ὑ10 ΡΘ0}]0 (Ξες ἔχ. 18). ὙΠα πυπΊθοῖϑ οὗ (Πς 
Ιφγδο 65 οῦα 50 ρύααῖ 85 ἴο ταηάσγ ἰἴ ἱπηροϑϑῖῦὶα ἔογ Μοβεϑς 

ἴο δἀιάϊοαξε ραυβοηδι ἀροη 411 {Π6 ἀϊβεγθποοβ γίϑίηρ᾽ ἀπιοηρ' 

{Π6 πὶ: ἤδησα, δἵ ἢ15 δυρ σεβίίζοη, ἴπαῪ σοηδοηίαδά ἴο {Π6 Ξαϊδοίίοη 

οὗ σοπιρεΐδηϊ πιθη ουἽξ οὗ 411 {πεῖγ 065, ῆο βῃουϊά τγαΐιονα 

ΠΙηῚ 845 ἴδ. δἃ5 ροϑβϑϑιδίς οὗ [Π15 Ὀυγάθη. [Ιἢ Ἰηϑι Πρ’ [656 τηθη 

ἴο {πεῖν οῆοεα, ἢς δά ἱπιργοϑβδοά τπροη {πδπὶ ἴπ6 ἀυν οὗ δαυῖν 

Δηα ἱπιρατια! ἐγ ἴῃ [6 αἰβοπαγρε οὗ 1. Μοβεβ᾽ δοϊίοῃ ἴῃ τε 

8. ΠΝ] 5667 511. ΕΠ πιοῦὸ επιρῃαίὶς μδπ ἔπ πιοῦα σοπιπλοῃ 52: οὗ. 131. 36. δὶ 
405 [ο5. 63 81 (Ὠ53); «150 ὅη. 2752 415 ΕΖ. 415 α΄. Α5 ἴπα ᾿ρογ., ΌὉΥ ἰοηρ' 
υϑᾶρο, οαπια ἰο Ὀς ἐπιρίογεά 45 ἃ πιοῦα Ὄχοϊδιηδίίοη, ᾿ἰ 15 εγε ἰγεδίθα ἂς 
ἱπάεο! πδῦϊς (πὰ βρίὶῖς οὗ 2259) : 50 4ῦ τι ((1π6 οἷ. γκπ7, πονγενογ, οσςυῦε 

5: πΠ]αΥῖγ ; δι. απ. 491).- τοῦ 152] 830. 111 )Ἷ. 88. 6. ,Χ3. 35. 2216 287.35 1,15. 6]56- 
ὑνῆογα (1 {πὸ 5θηβα οὗ οεἰένεγίη τὸ δο ον) οτἷν 7ο5. 1οἱ3 τ1τὖ (3) ]υἀ. 11 
ι Κ. 89 (Π κδα1.) 15.413: οἷν "5ῦ αἴοπο πη Οη. 119 205. ,4}9.475: αἴ530 2451 [ετ. 405. 
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ἀρροϊηπέπιθης οὗ {πεβθ οἤϊοοῦβ 15 αἰἰτἱϑαυςοα ἴῃ ἔχ. {1813:28) τὸ 

{πΠ6 δάνιςε οὗ Τείγο, ννῇο, μοννανοῦ, 15 ποῦ γεΐεγγθα ἴο ἤθῦθ, ἃ5 

{πΠ6 βἴγεϑϑ [65 ἰδὲϑ5. οἡ {ῃ6 οτρι παίοσ οὗ ἴπῸ βιισρεβίίοη {ἢ δη 

Οἡ {Π6Ὸ ἰαοΐ οὗ {π6 ογρ'αηϊζαίίοη ανίηρ Ὀδθη ΘϑίδὈἢΠ5Πθα ὈΥ 

Μοβεβ, δηά οἡ {π6 πϑϑά ἔογ 1 ἴῃ {πὸ πυπηθεῖβ οὗ {Π6 ΡΘΟΡΙΘ. 

9. 4πώῶ 7 ςραζ] {με ἴδεηβα ἴῃ τπ6 ΗΘ. (2 Ὁ) συιρρεϑίβ γαῖπετ 
5ΙΓΟΠΡῚΥ ἃ ἀδΐθ βιθβεαιδηΐ ἴο [Π6 σοπιπηιαηά ἀθϑογ θα ν. 6 8-οΟΥ 

αἴ ἰδαϑέ ἃ ἀαίβ δὲ {π6 οέοϑσο οἵ {Π6 βοϊοιιγῃ δ ἩογθΌῦ---ἰηβίθδαά οἵ 

(α5 τεαιυιγεα ὃν {πῸ οχιϑίιηρ ηδγγαΐῖϊνε οὗ Εχ.) ἃ ἀαΐβ 27107 ἴο 

[ἴ, ἀηα ᾿πά 6664 ρτγίογ ἴο {πΠ6 αγγῖναὶ αἱ Ηοσγερ (Εχ. 18: οἵ, 19}-3}}; 

οἰἴΠοῦ, πογείογο, {πΠῸ σγοίγοθρεοϊς ννὰβ νυγιτῖθη δἵ ἃ {1{π|8 θη 

{Π6 ἱπίθγναὶ Ὀείννεθη 7θίγο᾽ 5 νιϑὲ (Εχ. 18) δηά {ῃ6 ἀεξραγίιγα 

ἔγοπι Ηογερ (Νὰ. 1οϑϑ) παὰ 5δοὸ ἀν!ηαϊεαά {παΐ Ὀοίἢ οου]Ἱά Β6 

᾿ποϊ δα ἴῃ τΠ6 δχργεβϑίοη “αἱ ἰπαΐ {1π|6,᾿ ΟΥ, 85 15 ποῖ [π|- 

ῬΓΟΌΔΌΪΘ ανθη οἡ ἱπάδρεπάδηϊς σγοιπάβ (οἵ. Ὠ111π|. οη ἔχ. 18; 

ΚΙοϑβί. Μεγ. 128, 143; Βαοοῃ, 78.111. Χιῖ. 24), Εχ. 18 βἰοοά οπςα 

ῖη ΤΕ Ῥεβιάς Νιι. τ οϑϑιϑ6. δηα ννὰβ 511} γεδά ἴπθγα Ὀγ {π6 διίῖποτῦ 

οὗ Ὠ1.---α ἐλαέ ἐΐρι0} [πα ΞαπιῈ βχργαδϑίοῃ οσοιτβ γα ΘΠ ΕΪΎ ἴῃ 
{6 Γείϊγοβρθοίβ, 110.18. 484 45 8, 12, 18. 21, 23 414 οὔ 101. 8 (γαῖ πεν 

αἰ δγθην 55),---ἰη ο. 2-., Ἔνθ ψ ἢ γεΐθγθεποθ ἴο οσοδϑίοῃβ, 

ὙΠ οἢ, 1Ε {ΠῸ ἀϊδοοιιγθα ννὰβ ἀθ]! νογεα ὉγΥ Μοβοβ, πλιδὲ ἤανὸ 

Παρρεπβά 655 [ἤδη 5ὶχ πιοηίῃβ ργανίοιβὶν (18 σοπιραγθά ἢ 

Νιι. 2.535. 4.338). χρη γοΐ αὖ] ἐο θα» γοῖε αἰο»6] {Πμ γ 76 7616 6 

ἰ5 ἴο {πΠ6 ἀρροϊηίπχεηΐ οὗ {πᾶ ]οα] αϑϑαβϑβϑοῦβ ἴο αϑϑὶϑὲ Μοβεβ, 

Εχ. 1832; υΐ {Π6 ολ2ηγεσδίογ ῖ56 Ὀογγοννεα ἔγοπι {η6 ἰθγπι8 οὗ 

Μοβϑϑ᾽ σοπιρίαϊηξ 'ἴπ {π6 παγγαΐϊνα οὗ {Π6 γ7γο εἰάδγβ, Νιι. 1113 

(ΠῚ Π ΡΠ ὃ5 τ ΠΝ ΦΌ ΥἼΣΟ 3 Ν πὴ δο). Α5. Πᾶ5 αἰγοδάν θεθη 
ταπιαγκοά, {Π6 βαπΊῈ γαῖμα ρΡΘΟυ Πα ΡΠ ΠοπΊθηοη τηΔῪ 6 ποί!ο64 

ἔγθαι θην πη {Π6 γοϊγοβρθοίϑ.-- 10. “45 ἐλ6 οίαγς οΓ πσαυο7:) τοῦ 

9. 2Ν) οδῃ οἠΐϊνυ Ῥὲ ἰηἰογργείθα παίυγα!!ν ἃ.5 βίδτηρ, 1 οί {Π6 5616] ἰο 
ν. "8 (Ὁ τ. 8ὶ 67), γεῖ βοπιεί προ εἰἴ Ποὺ γοα]ν ογ, ἔγοπι ἔῃ ροὶπὲ οὗ νῖενν οὗ 
1Π6 βρεδάκογ, βιιυρϑίδης ιν σοηίεπιρογαηθοιβ ν ἢ 1 (ἐδ. 8 75). Ηδά (ἰῃς 
ααϊπογ ᾿πἰθη δά ἰο ἀϊδοοηηδοὶ {πΠῸ ἱποϊάδπὶ ποῦ παγγαίεα ἔγοπι ννπαὶ ῥγα- 
σράς5, 50 ἃ5 ἴο ἰδβανε 5οορὲ ἔογ 1ἰ5 θεϊηρ' αηίογίογ, ννὲ 5ῃουϊα μαναὰ ὄχροοίοά 
Πῖπιὶ ἴο ἀνοϊά ἰἢς σοπδίγιοίοι ἡ Ὲ 1 (566 26. 8 η6 Οὖς.), αηὰ ἴο 5αν ΝΠ ΓΡ3 
ὙΓΩΝ ΟΥ̓ ΝΠ ΓΡΞ ΤΠΩΝ 322), ΤΠ σα865 ἴῃ ὙνΠΊΟΝ Ὁ ΟΧΡΓΟΘΘῸ5. ἃ ΘΟΉΌΠ6ΠΟ0Ο 1 

{πουρΐ, ποΐ ἰπ ἐϊπὶς (1 611}, ἀγὸ αἰ ογοηΐ (6. 8. 75, 76), απ ἐο ποῖ αὔογά ἃ 

Ργεοβάοηξ ον {π6 ἱπίογργοίαςίίοη οἵ {πὸ ργοβοπὲ ραββαρϑ.--- 10, 20] “ἐπ 
γεςῤεοέ 97 πιαϊεϊτας "᾿ : Απρ]οὸ, ““),ὺ7 πια! τὰς." ὙΠῸ Ὁ ἀεῆπος {πὸ ζογέζιερ 
εοπιῤαταίἑονιὶς ; 50 οἴίζεη, ἂ5 1υΔ. 713 τ. 433 προ ἐφὶ γεσῤεοί 77 Ἱἱκποννὶηρ, 
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2802: ςο ἴῃ {π6 ργοπιῖβα (ΤΕ ὅπ. 2217 2,66 Εχ. 4218 (εδοῦ {1π|6 

ΜΠ “τυρὶ ᾽᾽ : οὗ, αη. 158.---11--12.. [ἴῃ ογάστ ἴο γεπῖονα ΔΩΥ 

ὨΛΙΒΑΡΡγο Ποηβίοη 85 ἴο {π6 πιοίϊνε οὗὨ ἢὶ5 ρῥγοίδϑίδιίοη (ν. ἢ), 

Μοϑβ65 δἀάς (πδῖ 1 ννὰβ ποῖ ἴπ6 ἴποδαβα οὗ ἴΠ6 ρεορίς ψὨῖοῦ 

Ῥγοπιρίδα 1 (ἔοτ [15 5. ΟΠΪΥ ἀδϑῖγα ννὰ5 ἴο 566 σοπίπυεα 

᾿1πἀ6βη:61γ), θὰ 5: πΊρὶν Π15 1Π8Ό11 ἴο σορα νυ {Ππ6 ῥγϑοῖιοδὶ 

αἰ που 165 νι οἢ πεῖγ πυπιρογα οσοδϑιοηθα.---11, )ελουαᾶ, ἐλε 

σοί οΓ γον γαέλόγς, ααὰ το γοις ἐλο ἐξζο ὁ γοι α ἐλομδαπα ἐΐπε5) 

Μοβαϑ᾽ νν]ϑἢ 5 δχργοϑϑθά ψἱἢ οπαγδοίθγιϑίῖς ΡἜΠΘΓΟΒΙΥ δηά 

ἰλτρθηθϑϑ οὗ ἢδατγί (οἷ. Νυ,. 1139, Εοτγ ἴπΠ6 ρῇτγαβα Ἂπιρίογυαά, οἵ. 

2 5. 248.--- 76 Οοἷ οὗ γο» ,αξλθ᾽5] [6 Ε{Π6 ρῖνεϑ Ἔχργαβϑίοη ἴο 

{Π6 σοηεϊηυ!ν οὗ ἴπ6 τοδί! ΠΡ συ ϑιϑιηρν Ὀσΐννοοη [επονδῇ 

δηά Ηἰβ5 ρεθορίε : {πὸ ἀοά νῆο ποῖν ἴαϊκος. [ϑσγδθὶ υὑπηᾶδθγ Ηἰς 

οδία ἰδ ἴπ6 ϑδη16 ψῆο ἰογπΊογΥ σϑῃοννεά Ηἰβ5 [δι] πα 55 ἴο 

{Π6Ὶ, δηοοβίογβ, δηά ννᾶ5 ἱκῆοννῃ οὗ ἴποη. 80 Εχ. 413.16 Ὁῖ. 41 
.]05. 188: δηὰ ψ ἢ Ζὰν Τ.. 121 68 12] 28, οἱ" 267, Ζλ6 17 2034 

704. 213,- ἧς ἀθ 2γορεζεοα (11. φρα 6) ἐο γοιἢ ἃ Ξἰδπάϊηρ' ἔογπλυΐα 

ἰη Ὠΐ. (131 68 9 (οἵ. 238) τοῦ 1135.1230 1.6 182 2618 2γ8 2012; οὗ. ψ]ἢ- 

ουἱ ὃ 619 2619 418), ἃ5 οὗ 3 ἴῃ 05. (1314-388. 224 2458.10),ὕ ΤῊ τϑξετ- 
6ΠΟ6 ἰ5 ἴο αῃ. 123 2217 268.34. 12. ἴοτο σα 7 δσαν' αἴοηθ 3] τῇς 
νΘῦβα γαραδίβ ΠΊοΓα Ἐπ Δ. σδΙ ΝΥ ἴδ [Ππουρπῖ οὗ ν.", ἔογ [π6 ρυτ- 

ΡΟΞ6 οὗ 5ἰδίϊηρ᾽ πιογα ἀϊβι πο Εν {[Π6 στοιπὰ οὗ Μοβϑϑθ᾽ ργοροϑβϑὶ. 

- οι σμριδγαποο (ὈΞΓΓ)] οἵ. 15. 114 ΠΡ ὧν γΠ,--- γον διγαϊδη 

(ὈΞ ΦὉ)] οἵ. Να. 1111.17 ἐἐτῆς δωγήση οἵ 1ῃ15 ([Π6) ροορῖίς.".--18. 
Οσεέ γοιε γπθη (1 αἰ ἅτ6) τυΐδο, πα ππαργεζαπαίηρ, απα ζηοτοη] 

4119 νῦ, Εχ. 2419 σοῦ, Νοιῖϊος ἔπε ἤἥης τηγιμηιίςαὶ οἰοβα ργοάιοθα ἤθγα 
ΌΥ ἰῃς δα αἀϊεέοη οὗ 21 (Ἰν μι ἢ 15 ποῖ ἴπ 1156} πεοοβϑαγυ, δπά ἴῃ ἃ βεηΐεηος 
ϑυςοἢ 8458 απ. 227 τνουἹὰ βανε Ὀσδη ἤεανυ δηὰ ἱπεϊερδηῖ)--- 14. οὐὐ 31 
Φνγονιΐφο ἴα ἴῃ8 βεπεγαὶ βθῆβε οὐ 31 ψ τι ὃ; σΟΠΊΡ., Ῥεϑί65 ἰ(ἢς ραϑϑαρεβ 
χυοίεἀ ἀῦονς, τ: Κ. 82.35.39 (ῃ, 47 2815 Εχ, 428) α].---18. 30 125] 111. σένε 
,)ὸν γοιιγεεῖνος, ἐνδ. Ῥτονίάς ἔογ γουγβεῖνοβ, βεῖ γου ; 50 7058. 18, ΤῊς ᾧ ἰ5 
(Π6 γεδεχῖνε ογ “" δ μοὶ" ὃ, Ἔχρίαἰποά ου ν.7, δηὰ υϑεὰ 8150 (45 ἴπογε 
πιθηςοη 64) νυν ἴγδηβ. νογθβ ; σοπρ. 90 Σ)}8} Ἔχ. 5 7οβ. 2οῦῶ. δ: πη εν 
ἢν πρῷ, ἢ πρ, σφ τπρ, Ὀφ9Ὁ τον, ἢ π2ῦ, ὅς., απ. 616.31 Εχ, ς5}} 7ά. 
1039 7ογ. 227, δπά οἴη, 65ρ. ἰῃ ἴπ6 ἱπιρ. : ἰῃ οἰποῦ ἰςπδδ6β, Ὠΐζ, 235 47 75 οὗ 
(ἔγοπι ἔχ. 428 : οἵδ 650 εἰβεννῆεγε ΠῚ π 9) 16 τοῖν 1.68, ἀηα ἴῃ ᾿η]μποςοἢ 5 
169. 13..18. 31, 32. γ.,6.7. 18. γχ0 3. 3.7.9. 2016 2213 γῆ, οὗ, 26χ. ὺ Β Ἡ. --- οϑ δ: Ὁ] 

{πε Ὁ Πα8 ἃ ἀϊβιγιδαϊνε ἔογοθ, αεοοραέρ ἰο γοιν ἐγίδος, ἐγὶδο ὃν ἐγίδε: ςῖ. 
105. γ1} 16.189 1 5, 1τοἱϑ δις.---Ὁ3)}05Ἴ2] {π6 3 15 {πῸ ““ Βείῃ δϑϑϑηίς,"᾿ --- 1} 
ἀρροϊηϊ ἔποπὶ ας γουγ πεδάς" : οἷ, Νὰ. 263 πῦΠ)3 15) ἰο γίνε ἂς δῇ ἱππογί(- 
Δῇςο, 05. 226 5. ηδ8ὅ; ἀαπαὰ 566 Ζεν. ἃ 1. . Τῇ εἐχργεϑϑίοῃ ἴῃ ν. δ ἴα 
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“Ἰκηοννη," 2.6. οὗ ργονβά οδαγδασίεσ δπὰ δϑΠιγ (ἘΠ αποτγιιπὶ 

σοηναγβαςο δὲ ργοραΐα). [ἃ}ἢπ Εχ. 1831 {Π6 οἤοῖοθ 15. ἴο Ὀ8 

ἀείδγπηπθά ὃ. {π6 πιογαΐ αι! ἶ65 οὗ {π6 πιθη ἰο 6 βεϊδοίβά 

(““πιεη οὗ ψοσγίῃ, ἔδβαγεγβ οἵ ἀοά, πηβη οἵ αι τ π 655, Πδίηρ' 

αηασὲ σαΐπ᾽}: Βδῦδ, ἐβουρἪ {πὰ ἰδγπιβ πι86α (65ρ. ““Κποννῃ 

᾿ΠΊΡΪν πιοῦαὶ αιδ] βΠοδίϊοηβ, [Π6 ἘπΠΊρ ἢ 4515 γοϑίβ γαῖ Ποῦ οἡ {πεῖ [η- 

τ6]]δοΐι4] Πίηθ55 ἴοῦ {πΠ6 ροϑβί ἴο νι ἢ {Π6Ὺ ἀγα ἴο Ὀ6 δρροϊηίβά. 

-1δ. Μοβθβ ἴοοκ δοίΐοῃ δοσογαϊηρῖν, δηαὰ βοθοίϊθα πιθη δι- 

416 ἴογ {Π6 ριιγροβε.-- 76 ἀεαίς ο" γοτ ἐγ 665] 550.) ΤΠΗε ψνογάς 

τα, μοννενογ, οπιεβα ἴῃ ὅπ ΓνπΙσῃ Παβ ἴῃ ρίδοο οἵἉ {Π6πὶ 5ἰΠΊΡΙΥῪ 
; ἀπ δ5 ἴπδϑὺ ἀρτϑα ἱπα! β γαητν τυ ἢ χτ 5.19 (ἀοοοτγά- 

ΤΠ τὸ ψ ῃΐϊοῃ, ποῖ μεαάς οὐ {πὸ {τἴδες, 85 διοτ, Ὀὰς πιοη οὗ 

ἀϊπογοίίοη βεϊθοίβα ἔγοπι δδοῦ {γε ἱπάβογι πιϊπαίθῖγ, ννοσα ἴο 
θ6 ομοβθη), Ὀ1Ππὶ. πιᾶν θ6 τὶρῃξς ἴῃ βδυρροβίηρ ἔμοπὶ ἴο 6 ἃ 

Β͵]οβ5. Οἰμογνβθα ἴἃ πιιβδί 6 ἀθηβος, α ἐπεὶ ΤῊΣ πη τ τεσ ' 
ἈΡργονεά ἐποπιβεῖνοες ἴο Μοβϑβ᾽ οποῖίοβ ψγογα αἷβο ἔποβα Ψῆο 

ΕΓα αἰγοδάν ἀιβι ηρι 56 α 45 {π6 ἰδδάϊηρ' γεργοβεηίαίςινοβ οὗ 

{π6ῚΓ {{1065.---Σἁ(πὰ ἡπασσ ἐλοηη ἠσαςς οὐδ γοῖέ, σαῤίαϊης οὗ 

ἐπομδαηαῖς, ὅσ ο.} ΘΧΔΟΙΪν ἃ5 ἈΠ τὰν {Π6 ΤΑ ]6, Ρ. 10].---“ πὰ 

οὔήοογς πεσογαϊρρ' ἐο γομ  ἐγτ265] [ἢ ἀιιίϊ65. ἀπά ροϑβιζίοη οὗ {Π6 

““ΟΒσογβ " (δλοξθν 2) ἀγα ποῖ ἀ ΙΕ ΠΟ Εν ᾿πά!οαῖεά. 

Ιπ Αγδρ. βαΐαγα ἰ5 ο γἶθ (α ῬΟΟΚῚ), ἕο τυγἱΐθ, βαΐγ ῖβ ἃ γοτὺ (οὗ Ὀυ!Π]άϊηρ5, 
ἴγεοϑ, ̓ ἃς. ἿἾ,α ζένιό (οῦ ν ΠΠΠρ)). ΤῊς ρῥγπηαγυ 5θηβε οἵ {πε γοοῖ βεεπὶβ {πι|5 
ἴριβανε Ὀδθοπ 20 γαγιρὸ {γηι ογάίον (ΝΟ Ιάεἶςα, Οδϑεῖ. ὦ. Οογαριδ, Ὁ. 14); δπά 
λό ε7 ΜΥ111 ἤανα ἀεηποίθα ργορογὶν αγγαϑιρθῦ, ογραηι σοῦ (οἴ ΟΦ Ὁ 70Ὁ 4855, 
ογαογεα ἀγγαγιροηθηΐ, 1.6. γιέ). σἠοΐογίρε τὸ Ὠδπιϑά ἱπιπης ἀϊ Δ οἷν αἴϊογ 
1π6 ““οἸάοτα" οὗἉ {Π6 ΡΘΟρΡΙΘ 'π Νὰ. 1115 Ὁ . 299 (10) ,138 7ος, 8538 2,2 24), Ὁγ 
ἴπε τίς οὐ (ἢ ““7υάρι6 5 ἴῃ 705. 838. 212 241 Ὧ:. 168’, οἵ, Ῥχ. 67 (Ἐπ απί ᾿. 
ἢδ5 (35 πὸ ϑε. Ἢ Ἴδ᾽ ΚῪΡ) : (Πε ἅἀπὲν οὗ πια Κίηρ' ργοοϊα πη ίϊοηϑβ οὐ σοην υ ηΡ᾽ βλλρα δῷ 
ἴο {π6 Ῥεορίε! ἴῃ {ἴπ|6 οὗ νναγ ἰ5 αβϑιυ: πο ἰο ἔμοπὶ (Π} . )οὅ 8.9. 705. 119 43): 
Ερυρὶ {Πς οῆήοιαῖς ἀδρροϊπίθἃ ὃν ῬΠαγδο 5 ἰαϑπιαϑίαγθ ἔογ {πὸ εἰ λράος: 
οἵ βιιρεγπίσπάϊπρ (Πς Ἰαθουγ οὗ {πΠ6 1ϑγδοθβ Ῥθαγ {Π6 βαπὶα παπια (ἔχ. ΕΞ. 
ςὅ- 10. 14.16.19), ΤᾺ {πὸ ἰαίε ραθβϑαρεϑ  Οἷν. 243, 2679 271 2 ΟἿ. 10}} 2611 4413 
(δ΄ ἔδγπὶ ἀρῬθαγβ [ἰκονν θα ἴο 6 ιι5ε4 οὗ βϑιθογαϊπαΐς ταῦ οὐ Ἰυα]Ἰοῖᾳ] ἢ μα ΟῚ 
οὔ οἶα 15, ννῃο οηςε (2 (ἢ. 345) ἰοοῖκ ρατί ἴπ βιιρογίπίδηϊηρ ἴπ6 τεραῖγβ οὐ (π6 [9 ἢ 

,.. Τ᾽ ΠΊΡΙΟ. ας Ἐχ. 181..35 Πὲ. «18 1618 299 (10) 3138 γρηάογβ ὈῪ {Ππ6 σαυγίοι5 ἰοσπὶ (0) 
---ρογῆαρϑ ἔπε {116 οὗἉ βοπια Ια νν- σον δὲ ΑἸεχαπάγία---γραμμασοεισαγωγεύς. ἜΝ 

ΤΠο δλοζογίηε, ᾿α τ πι5 566 Ππ15, ὑνεγα δ θογαάϊπαΐα οἤοἱαἱβ, ν πο 

ννεγα οπιρὶ ογβά ρδγίν ἴῃ {ΠῸ δαἀπιηηϊςίγαίοη οὗ }πιϑίϊσθ, ραγιν τη 

{Π6 πηδϊπίθπδησα οὗ οἷν! ογάθγ απά οἵ πη] !ἴαγν αἰ σοΙρΙΙπΠ6, δηά 

ἀϊδεγεηι.-- -14, "51 3.8] {πὸ βᾶπιο ἔογπιῖα οὗ ἄρργοναὶ ((πουρὴ που ῖ ἃ 
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ν Πο56 ἀιπίν 1 ννὰ5 ἴο ρυΐ τη ἔογοθ {Π6 πιαηάαΐθϑ ᾿ϑϑιιθα ὃν {Πε6Ὶτ 

ΒΌΡΟΓΙΟΥΒ. Ἐχοεδρί Ποῖα δπα ἔχ. 1835 τ1ῃὴ6 ““σαρίαϊη οὗ ἴδῃ "ἢ 15 

ηοΐ πιοηζοποά ἴῃ {πῸ ΟἿ..: {πΠῸ σαρίδ!ηβ οὗ 5ο, ιοο, δηα ἴοϑο 

ΑΓ πιοηςοποα ἔγθαιθη!ν ἴῃ σοππδχίοη υὙἹἢ {Π6 ΔΓπὶν (ε. 

Ι 5. 813 1γ}8 227 2 Ιζ. 19.11.18 Ἰς, 4,38), {Πο Ρ ἢ ποῖ εἰβεννῆεσγε ὃς 

σοποργπηθα ἢ {Π6 δαπιηϊβίγαςιοη οὗ }πβῖϊιοσθ. ὙὍΤῆθ ραββασα 
ἄοα5 ποῖ βίαίΐβ {πΠδΐ {πὸ τολοΐδ Ῥβορὶβ νναὰβ5 ἀϊνι δα βυβίθπηδίσαν 

ἰηἴο ἐποιιβαηάς, πυπαάτγεάς, Π[{165, ἀπά ἴθηβ, θὲ οηἱν {παὶ οπϊεῖς 

σΟΟΠΊΠΊΔΠΙηΡ ἴΠ6 56 ΠΙΙΠΊΡΟΓΒ ὑνΟΥΘ ΔρρΡοιϊηΐϊθα, ννῆο δχογοιβεὰ 

Ἰυά τοῖα! δας πογιῖγ, ποῖ ΠΘΟΘβϑαγν ονοῦ ἴποσα ΟὐΪν Ποὺ τόσα 

ππάογ {ΠεῚ᾿ ᾿πηπιοαάϊαΐα σοπηπταηά, Ὀιυξ ονοῦ {ῃ6 ΡΘοΟρΪΙα δἵ ἰαγςα. 

Μεη νοῦ δρροϊηϊβά νυ ἢ πΉ ΠΑΥΥ γαηκ, ἀπα δηϊγιβίθα ἔογ ΠῸ 

{{ππ|6Ὸ ἢ ἃ 5παγα ἴῃ {Π6 δαάπηιηϊπίγαϊίιοη οὗ 1ι5ῖϊσθ. ἘΠῈὲε 

ΔΥΓΔηρ ΠπΊθηΐβ ἴῃ ἰαΐοῦ ἄανβ 56θπὶ ἴο να Ὀδδη οἷ οὗ τοδί! θη 

ἢ {Π15 ᾿ηϑυτςοη. 86:6 πιοῦα ἔαΠΠν οἡ Εχ. 18. 

10. 45ὦ 7 ελαγρεα νοι γμρος, ὅσο. Μοβαβ ἀνδι]εα Πἰπιβοῖῖ 
οὔ {πΠ6 οοοαϑβίοη ἴογ {Π6 ρίιγροβα οὗ ἱπιργεϑϑίηρ προη {πὸ πάρες 

{ῆ6 ἀπε16ς5 οὗ {πεῖ οἵῆοΘ, νιΖ. ἴο ἤδαῦ 411 ἱπηραγί ιν, ἴο ἀδοϊάα 

[δαγίαϑϑῖν, δηά ἴο γείδσ σαϑα5 ἴοο Παγά ἔογ {παπΊβεϊνεβ ἴο Π1Π|. 

- ταν δοίποοογι γοιγ' ὄγοίλγο7:} ζ, 6. ᾿ἰβῖθη ρδιϊθμ ΠΥ ἴο 411 ἐπδξ ἴς 
βαϊά οὐ Ὀοίῃ 51465.---αηπα γμάρο γρλέεοιδίν (οὐ γάρλέδοι57:6.55)}} 

οἵ, 1618.30. 44] λὲς 5ίγα7.97} 1.6. [ἴῃ 6 βἴγαπρεσ ννῇο 85 ἴο 468] 
ἢ πἰπ. Ὑῇα ““βίγδαηρογ᾽ ((7), οὐ ἔογείρ ποσ βει θὰ ἰπ 

[5γδ6] (566 οἡ 1οἱϑ δηά 145}, 15 ἴο παν δαιδὶ τρῃμβ, ἴῃ 5Ό ΘΗ 

πιαΐΐογβ, ἢ {Π6 παΐϊνα ᾿ϑγϑϑὶῖα (2417 2719, αηα εἰβανν ογο).---- 

17. Υὸ σλαΐὶ πιοΐ γεςῤεοοΐ όγϑογις {γι 7εζργρθ} οἵ, 1619, ννῇεγε βϑα 

ηοία.---} 0» ἐλ 7μάργηηοη ἐς Οοα᾽ 5] ̓ἴὰ ὈΘΙοηρ5 ἴο Ηἰπὶ; γοιῖι γα 

δοίϊηρ ἴῃ Ηἰβ παπΊθ, απά δ5 Ηἰβ γεργεβϑηΐαίινοβ (οἷ. Εχ. 1815-18 

216 2 Γῇ. 196); ἀπά γοιι πιιιβί δοσογάϊηρ]ν Ὀ6 σι ροσγίογ ἴο ννογ α]ν 

οοηϑίογαίϊίοηβ. “ἡμὴ ἔλθ γπαΐΐθρ τολίολ ἴς οο παγαῖ 707 γοῖε μὲ 

ὁλαΐὶ δέν τεριΐο 746] Ἐκ. 1830 (ο.33) πωλΟ δὲὲ δ 2) ΠΦΡΠ ἼΖῚΠ Γιδς. 
ΤΠΟ ταίογεηοθ 15 ΡγΟΑΌΪΥ ἴο σαϑο5 ννῃϊΟἢ νογα ποῖ ργονϊ ἀεὰ 

ἴον ὈῪ δχίβίϊηρ γορι  δίοηβ οὐ ργεοθάδηϊΐβ, οὐ νυ Π ΟἿ νν γα 'π ΘΟ 6 

ΓΕ]. οἴδυβα ΓΟ] ονν ΠΡ) τ Κα. 2838. 42 18529,- - 160, ν δ }] {ΠῸ ἐπ αὖς. νυ Πς ἴοσος 
οὔ ἐῆς ἱπιρεγαῖϊνε : 5εὲ α-Κ. 8ὶ 112. 4Ὁ (α).---17. Ὁ50 Ὑγὐ2η κὉ 5} Ὑ3π, πεὶ 
ΐο γεσοργιῖδο ἐδ: ῥγέβεζιοθ οὐ ῥέγξοτι οἵ ΔπΥ οπης (5. υπ]ι5.]γ), ἃ5 16} Ῥστ. 245 
2831, ὙΠε πιογο υὑϑι8] Ὄβχργοββϑίοη ἰβ 5 ΝΦ)).-- ΠΡ ὍΠΟΥ 152] ῬΥῺΞ ΤΞΡΞ 

15. (᾿πιρ]1ο1{1ν} δῇ δοσιβ. οὗ πιδηποῦ (α-Κ. 8 118. 5), ἀοδπηϊηρ {π6 εἰγοῦτη- 
βίδποοϑ ὑπάθγ τυ ῖοἢ {πΠῸ6 Ποαγίηρ 185 ἴο ἴακα ρίας : [{τΦ “γε 508}} ἤδατγ 



Ἰ. τό--1ὸ Ι9 

γεβροοῖ οοπιρ  ἰοαΐϊεά, 85 ορροβεά ἴο βιοῖ 45 οου]ὰ Ῥὲ ἀεοιάδά 

τεδαν ὈΥ οχίϑιηρ ἴανν85.----18, 4ππ|ὦ 7 σορεμαηαδαῖ γος αὐ ἐλαΐ 

ξένο αἱ ἐλο ἐλίηρε τολίολ γὲ τλομία 40] ἴῃ 6 τείεγεπος (οΐ. 415 

5.28.8} Ἄρρϑᾶγβ ἴο δε ἴο ἔχ. 248 (οἷ, ν. 70 80 211; Αἴ5ο 1830), ΤΠΘ 
τερεοαϊοά κοἕ ἡλαΐ ἐῴη (οἴ. ν. 9.16) Ξ66Ππ15 Ἰπηἰδηἀ δα ἴο ΘΠ ΡΠ Δ51ΖΘ 

{πὸ ἔδοϊ {πὶ Μοβϑϑ, Ὀεΐίογε ἴῃ ἀδραγίυγε οὗ ἴῃς ρεορῖἊς ἔγοπι 

Ηοτοῦ (ν.19), δὰ ἄοπα 411 {πὶ τνὰβ ἴῃ ἢὶβ ροννεῦ ἴο ργονί 68 

ἴον {πεῖν οἶν!ο ννε] δτγα. 

19-28. Ὠορατίυτθ οὗ ἴΠ0 ΙΒγδθϑ]ἐὑθ8 ἔγτοτῃ ἩΟΤΘΌ, δηὰ ᾿ΟΌΓΤΏΘΥ͂ 
ἴο Καάθ8}- θασιθα', Μίββίου οὐἩ [10 βρίθ8. ἰβδρροϊπ τμηθηΐ οἵ 
[0 ῬΘΟΡ]Θ ὍΡΟΣ τθοθὶ νἱηρ ὑπθ ὶΣ ΤΘΡΟΤΌ. 

Ὠις. 13. .ϑ..... ΟΚ Νυ. 124, 
138 ςνςς Νὰ. 12}7 να ὕκ Ὀπῦνι, 35 δοσικ ὉΠ) ἽΡ ἸΚΏἽ, 
136. ςς Νὰ, 12 γηκη ΡΟ Ὀππρῦ), 
ιν, Νυὺ. 1235 ἸΣἽ ὈΠΚ 3", 
17 ςς.. ΟΥ Νᾶυ. 143Ὁ.:8ι. 
1385. ον Νὰ, 1438 ὉΡ ἸΣῚ ζυΡ»ὴ ὙῊῦ ὯΣ ἽΚΌ ΠΙῚΣ ΠΥΤΧ, ὈΨΣΙ. 

19. 7λαέ οργεαέ απᾶ ἐθγγδία το]] 6.655] 50 818, εγα 11 ἰ5 

ξαγίπον ἀδβοσιθαά δ5 {πε δροάδ οὗ ἤδσγυ βεγρεηῖβ δηὰ βοογρίοῃβ, 

((μεπι), ἔπε πὸ οὗ [με 5181} (Ῥεἰρ) 186 |κ6 οὗ {πε σγεδί "τῷ "γε 3881] βεδγ 
(86πι), οο ἡδαΐ ἴῃ 8114}} ὅδ 45 ἴῃ6 στοδι᾽" ; ἰὼ Ἐπρ]5} Ιάΐοπι, ““Ὑς 5841] 
Βεαγ ἴπ6 5π18]} δηά ἰῃς ρτεδὲ δἱπἶκε." Οἱ ὃ (ργορεσῖίυ, δὴ υπάενεοϊορεά 
5υῦ5.) 866 ποσὰ ΠΥ {πὰ Ἰυπληουβ Ἔχρδηδίίοη οὗ ΕἸἰείβομονγ, ᾿είρερε 
“δον όη, ᾿. Ῥ. 476 Ν-., ογ αῤ. Βδιίϊοδεν, Ζελγδωοῖ ὧδ᾽ τὸν. 57. ἰἰ. Ρ. 64 ἴ.; 
τπογε Ὀγ εν Ο-Κ, 8 118. 6; δηά Ζ6ν. 5.υ. 3, αἱ {πὸ Ὀερίπηϊηρ, δηά 3.--- ΠΡΌ] 
δες πιογὰ ογρ!ηδὶ ἔογηι οὗ πε ἰεγηϊηδίίοη οὗ {πὸ 2Ζῃὰ δηά ηγά ρ]. ἱπιρί,, 
Ῥτεβεγνεὰ ἴῃ οἰδϑϑὶοδὶ Αγδρὶο (1 ἰδ ἐπέρα ξἦνε πιοοά)[, ἴῃ Αταπιδῖς (υ50.411γ), 
Ετϊορίς, ἀπ Ῥῃορηϊοίδη, Ῥυῖ ἴῃ ΗἩδῦτγονν ΟἿΪΥ οσουγτίηρ, Βρογδαϊ δ 1} 
(αἸϊορείπον 205 {π|68 ἰῇ ἴῃ ΟἿ᾽ ; (δε ραβϑβϑαρδϑ δα εηυπιογαίθα ὃγ ]. 1, 
Καηΐρ, “1Π|ε5:. ϑδέμαίθη, ἰ. (1820) Ρ. τός Ε΄, δηὰ Βδιίοπεγ, 8 920), ποῖ, 
Βοννενεγ, ἃ5 δῷ διοδδῖϑηι (ἔογ ἴμοβα ὈῬοΟΐκ5 ἴῃ ΜΠ Οἢ 1ξ ἰ8 πιοβὲ ἔγεαυδηΐ ἀγα 
ποῖ, Ὀροῦ ΔΩΥ νίενν οὗ {μεὶγ δυιϊ βογβδὶρ, ἴῃς πιοϑδὲ δηοϊθηΐ), Ῥυΐ 45 ἃ ποῖα 
εαπρθδί!ς ἔογπι ἰμδη (Βδὲ ἴῃ ογαϊηδασυ 056, δάδρίεἀ ἰο τουπά ΟΥ̓ ἃ 5εηίδηοςς, 
δηά δοοογάϊηρν βοπιεί 165 ργεΐεσγγεά ἴῃ δὴ εἰεναϊεα οὐ γῃείϊοσιοδὶ οἰγῖο. 
7 15 ρου! δεῖν ἔγεχυθηΐ ἴῃ Ὠϊ., οσοσυγγηρ, ἴῃ 1 56 ἐϊπιε5. ἴῃ οἰμεγ ὈοοΐΚ8 ἰΐ 
Οὐσυγβ (4...) 12 {ἰπ|68 ἰῇ Οη., 28 {{π|685 ἴῃ Εχ. (9 ἰἰπι6ὲ8 ἴῃ ἰδ6 1, αν8, 
ο. 209-23), πενος ἴω ἴ,δν., 7 {ἰπι65 ἰῆ Νυ., 9 {ἰπ|65 ἴῃ [05., 8 {ἰπ|65 οδοῦ ἴῃ 
7υά. ἀπά τ 95., 165 {ἰπ|65 πῃ 1-2 Κύ., 21 {ἰπ|6ὲ58 ἴῃ 18. 1--29, 16 εἐἰπι65 ἰῇ 153. 

40-66, ς3 {ἰπι65 ἴῃ ἴῃς Ῥ5841π|5 (οὗὨ νυ οἢ 15 τὰ ἴῃ 8. 104), 22 ἰἰπ1ὲ5 ἴῃ [ Ὁ. 
--τῊ}}] 183. ὝΒε νογά 19 γάτα, ἀπά πιο ροείϊοαὶ, οσουγτγίηρ, απ 65 ἴῃ 
Ρτοβα. ον Νυ. 223 (ΤΕ) τ 3. 1815,---ἸῈΠ Ὀπυκῦ ὈΡΡΌΠ 53] ||. “ον ἴῃς 
ἡυάρπιεηΐ, ἐξ 18 αοὐ᾽ 5 Ξε(Αηρ) οὐ) ““Εογ (δε Ἰυάρτηεηϊ 18 Οοὐ᾽ 5." 866 
Ὠτ.  τοϑ; 265. κὶὰ 8 Ὁ.---1θ. ἼΞΊΘΠ ΠΝ] πκ 15. υϑοά (νεγγ ἐχοδρίϊοηδν) ἢ 
πη ἴο ἀεποίς δε βραος ἰγανεγβοά : 50 27; οἷ. Νυ. 1.217 (πῦ}). 



20 ΠΕσΤΕΚΟΝΟΜΥ 

Δηα 85 νναΐογίθςς (οἵ. αἷϑο 4210 [6γ. )). Ὁῃθ ν]Π άογη 655 πιϑαπὶ 

15. {π6ὸ ἀδβεγί οὔ εἰ- ΤΊ (οξ. Ρ. 4), Ὀδΐννθεη {πῸ Ῥεηϊηβυΐα οὗ 

ΘΙΠΔΙ δηα {Π6 5. Ῥογάογ οἵ Ῥαϊδϑίίπθ. Μοάδθσγῃ ἔγανοῖ!ογβ 

ἀδβοῦιθα 15 Ὀαύγθηηθθ5 ἀηα ““ ὈΪαπομαα «ἀδϑοϊαίζιοη. 

ΤΠυ5 Ε. Η. Ῥαὶπιεγ, 2)εσογέ οὗ ἐλο Εχοάπμς (1871), ΡΡ. 284--288, νυτῖΐϊες : 
“ἼΤΠΘ ἀεβογί οὗ εἰ- Τί 15 ἃ Π᾿πτοϑίοπα μ]αίθαι οὗ ἱγγερίιϊασ βυγίαςςε, τῃς 
ΒοιΠόγῃ Ρογίϊοη οὗ ὑνΒΊοἢ Ρῥγοϊθοίβ ννυεξάρα- να πο {Π6 ϑιπδιίῖς ρεπίηβυϊα." 
ΤΠα αἰδίδηςε ογοββ ἔγοπι 5162 ἴο ᾿Α ΚΑ ΡΔ ἢ 15 ἀθουξ 150 πλ1165, ἀ πα ἔγοπι 
{Π6 δου πογηπιοβί ρατί οὗ ἴῃς ννεάρε 1ι5ὲ πηθηϊ:οηθά ἰο Βϑαγβῃερε, δϑουϊ 
170 Π|1|65. ““ἼΠε βυγίδος οὗ ἰῃς ρἱαΐδαι 15 δῇ αγιὰ ἔδεαίζυγο 655 νναβίθ, τὲς 
πιοποίοην γον οἷν ὈΥ 8 ἔδνν ἰβοϊαἰβα πιουπίδϊη ΚΣ τουρβ, ἀπιοηρϑί νυ ΒΓ ἢ 
{Π6 πιοϑί οοηϑρίσιυοιιβ ἀγὸ 6 0ε}5 Ὑ εἰορ, {Κητίπηπι, απὰ Η 6141. Ι[1ἰ 15 ἀγαϊποά 
ἴον {π6Ὸ πιοβὲ ραγί ὃγ ἐπε ΔΝ ἀάγ-ε! -γίϑἢ, νυν ἢ ἴδ Κ65 115 γῖβε 'π {πὸ Ὠιρμεξὶ 
Ρογίϊοη οὗ {πῸ βουΐπμογη οἰ [ν Πογὰ {ΠῸ ρ]αΐθαυ ἈΡΡγοδο 65 ἐπα πηουηέβιηβ οὗ 
τπ6 διπδιίῖς ρεηΐηβια)], πὰ ἤοννβ πογίπνναγάβ ἰονναγάβ ἴῃς Μεάιεγγαηεαη. 
“ν΄. 78 σουπίγν 5 ποαγῖν νυδίογ εββ, ἢ {Π6 ἐχοθρίϊοη οὗ ἃ ἔενν βργίηρβ 
βι(υδίεα ἴῃ {π6 ΙΑΥΡῸΓ τναάγνβ ; Ὀυξ ἀνθ Πογα νναίθγ οδῃ οἡἱϊν Ὅς οὈἰαϊποά 
ὈΥ Βογαρίηρ' 5Π18}1 μοἷΪ65 οὐ 115 (οδ]]οὰ ἐλο»ηάϊ]) ἴθ ἴπῈ σ.τουπά, ἀπά Ῥδϊης 
ἴξ ουὐἱξ νυ (Π6 μαπά. ΑἹΙ (μαὶ 18 οδίαϊηθα Ὁγν {πῸὶ ργοοθββ 15. ἃ γε] ον 5 ἢ 
βΒοαίοη νῃ ἢ ῬΑ ]65 411 αἰζεπιρίβ αἱ δ᾽ογίηρ. . ... Τῆε στουπά [5 ἔογ ἴῃς 
τηοϑὲ ραγὶ μαγὰά δηά υηγιεϊ προ, απ 15 οονογεα ἰῇ πιδὴν Ρἷαοαβ ὙΠΠ ἃ 
οαγρεὶΐ οὗ 5Ππ18}1] Π᾽ηΐβ. . .. [ἢ βρῖίς οὗ {π6 υἱίεογὶν αγιὰ παΐαγα οὗ {ΠῸ 5Ξοἱὶ], 
4 αυδηξεν οὗ Ὀγοννη ραγομῃοά πεγραρα ἰ5 βοαίίογεά ονὸγ {πΠῸ βυγίαςε, απὰ 
αἴογαάβ ἌἼχοο]ςοηΐ ἔπε] ἕοσ ἰπΠῸ σαπηρ-ῆγο. υτγίηρ {Π6 στεδίοεσ ραγί οὗ με 
γϑαγ {Π15 γεπιαΐηβ ἴο 411 ἀρροάγαηςα θυγηΐ ἃρ πὰ ἀδαδα, Ὀυΐ 1 αγβίς ᾿πΐο 
βυιάδάδη 6 ἢ (Π6 βργίηρ δηά υνἱηίοσ γαῖηβ. . .. . ἴπ {Π6 ἰαγροεγ νναάνξβ, 
ἀγαϊπίηρ 5 πον ἀο 50 Ὄχίθηβινε δῇ ἄγϑᾶ, ἃ νογὺ σοπϑιἀθγαῦϊα ἀπιουπὶ οὗ 
πιοίβίιγα ᾿η ΕἸ] γαΐθβ ἰΠγουρ ἢ ἴῃς 5011, ργοάποϊηρ' πιο ἢ πιογα νερείβίϊοη {π8π 
ἱπ {Π6 Ρ᾽αΐηβ, απ ὄνεη ποσὰ δπὰ ἵπογα ρογπηπρ' οὐ] νδίϊο. ἢ 

Α5 1ῃ6 Νοτγίμογη ραγί οὗ {π6 ρίαΐδθαιι 15 γθδοῃϑά, {πῸ ομδγ- 

αοίαεγ οὗ {πΠ6 σοιιπίγυ ομδηραβ, {Π6 5011] ὈΘΟΟΠΊ65 πιογα ἔθγι]ε, 

τῆς Πεϊάς απά ἰθύγασθς αὔὸ οονογϑά ν ἢ σογῃ δηά νιηδ5, ππὲ1] 

ἤπΑΠΥ {Π6 νυν] ἀθγπθϑ5 ρῖνοβ ρίαοα ἴο {πΠ6 ““ΝΕρΡ Θ᾽ (566 Ρ. 13) 

οὗ ΤἸυἀαῃ. ““Ν αἴθεϊοβϑβ " (815), ργον:ἀβά {π6 Ἄεχργεββϑίοη θὲ ποῖ 

Ιηἰογργοίθα νυν Ρῥγοόβαῖς [ἰτογα]η 655, 15 δι δίῃ 4} }ν δοσιγαΐε ; 

ἴογ {ποιρὴ νν 6115 ἀπα βργίηρϑ (45 βίαίε δρονθ) αὔα πιεῖ ψἢ, 

{Π6 νναΐεγ 15 ΠΊΟΘΕΪ δοδηΐυ δηὰ ροοῦ, ἜἼχοερί αἴίεοσγ γαῖη (οἴ. 

ΚορΡίηβοη, 1. ΡΡ. 170, 180, 182, 184, 180, ζζο.; Ῥαϊπιογ, ΡΡ. 304, 

319, 326, 342, 345): ἰπ {6 ναάν [1ιϑϑάη, ποννανοσ, δηά 

Θβρθοίδιν ἴο {πε Ν. οὗ Αἴη Καάίς, δ5 π6 Νερϑῦ ἰ5 ἀρργοδομεά, 

νναΐοσγ Ῥδοοηηθθ πιο δριπάδπί, απ {Π6 τγαοπιαῖηβ οὗ ἀδπὶ 

δηα οἵἴπογ ἄδνιοθβ ἔοσγ ᾿γγιρδίίοη ἀγα αἀἰβοθγη 0 6 ἴῃ {Π6 νυδᾶνβ 

(Ραϊπιογ, ΡΡ. 347, 350, 354, ὅζο.).--- λίσλ γὲ φατὸ] ἀπ 50 σαἰηδά 
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ἃ Ὀγδοίιοδὶ δοαιαδϊηΐαηοα νυ] ἢ 15 σπαγδαοίοθγ.---δν 6 τὐαν ἔο ἐλὸ 

ἀτεοοιεγεένν οΥ ἐδ Ατπογίϊ65] τ. 6. Ὁγ ἴῃ τοιΐέα ἰδδάϊηρ᾽ δογοβϑ ἴΠ68 

ἀδβοσγέ ἴο {88 5. οὗ Ῥαϊδϑβδίιηθ (οη ν.ἴ): 1 ἃ ἀββηϊε γτοδά 6 πχεδηΐ, 

ΡΕτμαρ5 οπα Ὀγαπομίηρ οὔ ἔγοπι ἐπῈ Μοιυηΐ δεν Κοδά (ν.32) ἃ 

ππ||6 Ν᾿ ΝΥ. οὗ ᾿Ακαθδῇ, δηά οἰγοϊηρ' γουηά {πῸ Ὀά56 οὗ [606] ᾿Αγαϊῇ 

Θοη-ΝάΚδῃ (ΤΎυταθι}}, Α΄.-.8. Ρρ. 8ο--3).---Οὐηιριαηαϑα 15] ν.ἵ. 

20--2Ζ21. ἴ)ροη {πΠεῖγ ἀγγιῖναὶ δ Κδάβϑῃ, Μοβββ θαάε {πε ρεορὶβε 
Ῥτοσαβά ἴο ἴδε ροββϑϑϑίοη οὗ {πεὶγ ργοπηβθα ἱπῃογιίδηοο.--- 

20. Ἡγλζολ )ελουαῖ, οτἱγ ΟοΩ ἐς ρζυϊγ᾽ ἐο 1τ|5] 1.6. 15 ἴῃ οουγβα οὗ 

ΒΊνΊηρ᾽ 05 (ν]Ζ. δἴ {πε ργεβεηΐ πιοπιθηῖ). ΑΝ. ροίυσζλ, οὈδοιγαβ 

1Π6 γι ἔογοβ οὗ ἐπε ογρίπαὶ. ὍΤΠα ρῆγαβα (αἰδοῃθαά πηοβίὶν ἴο 

ἐαηαῖ οὐ ογΟι 4) 15 Ἔχ γε πΊΕΪν οοπηπιοη ἰη ΠὨι.: 135 229 430 440 «1 

(-- Εκχ. 2012), ὅτο. (Ξοπτα 25 {1Π165); δηά ἐο]ονγεά Ὀγ πῶ 451 156 
2016 2123 244 2519 261, Οοπιρ. ἴῃ 5 705. 13:11.165 921 7ολουαΐλ 

ἐὰν Οοα7] 50 πρνναγάς οὗ 2οο {1π|65 ἴῃ Πέ. ; πη [ο5. (3) 19. 11 9.34, 
ἴῃ. ΘδΥ]Παγ θοοΟΐ5 οὗ {π6 Ῥεηΐ., οηἷν Εχ. 1530 2οϑ: ὅ- 1. 10. 12.2.19 

(- 3455) 345 (411 ραγίβ. οἵ ΤῈ ϑῃονίηρ δβηηϊίν ννττἢ Π) 1. : Τηΐγ. 

δ 5). 50 μολουαῖ γοιε»γ Οοἕὥ (ν.10) οσοιιτβ ΠΘαΥΪν 50 {π|65 ἴῃ Π .., 

ΔηΩ 28 {Ππ|65 ἴῃ ο5., πιοϑίϊΐν, 1 ποῖ δηίγεῖν, πῃ ΡΑΒΘΑΡῈ5 

ὈΘΙοηρίηρ ἴο 3 (6... 13. {1π165 'ἴῃ ο. 22). Βοίῃ δχργθβϑίοῃβ 

ΟσσιΓ Οσοςϑίοη δ νυ ἴῃ {Π6 οἴπασ Πισί. θοΟΚ5 ἀπά {Ππ6 Ρῥγορῇῃοίβ, 

Ὀυΐ νΟΓῪ πλιοῇ 1655 ἔγεαιθηίν πη ἴῃ Ὠΐ. απὰ 3, ΟΕ, οἡ ν.ὅ 

(““]. οεγ ἀοά"). ΖΤᾺν. .. ἐλ66] Ι5γδθὶ 15 δἀἀγοββεά ἴῃ Ὀδΐ. 
(1) ἴῃ 1ῃΠ6 2ηἀ ρεῖβ. ρ΄ υγ. (45 ἴῃ ἴπ6 ργθοθαϊηρ νϑγ565); (2) 845 ἃ 

ὙνΠοΐΘ, οοἰ] οι νεῖν, ἴῃ (ῃ6 2ηα Ρεῖϑβ. βίῃριαῦ, ἃ5 ἤθγα, ν."]} 27: 

181. 24 Ὡηά ἔγεαμαηῖίν; (3) ἱπ {πΠ6 ροίβοῃβ οἵ 115 ἱπάϊνιάϊιαὶ 

ΠΙΘΠΊΌΘΓΘ, αἷσο ἰη {π6 2η4 ρδῖβ. δῖηρ'.., 4Ὁ (“τῆν ολίγον") 35 

651. τ, (0. 9.(10) 1 «Τῇ. 12. 16 2218.6 δος, [Ιῃ ρδγίϊοιϊαι σαθ65 1 ΠΊΑΥ 

ΞΟΠΊΘ.ΙΠ165 Ὀ6 τιησογίαϊη ννμαΐποῦ ἴπΠ6 2η4 ρείβ. δίηρ'. 15 ἴο Ὀ6 

τιιηἀεγϑίοοα 45 (2) οἵ (3); Ὀὰΐ {ποῦ 566πὶ ἴο 6 οἷθαγ ᾿πϑίδποαβ 

1η ΜΏΙΟΝ 1{ 15 ἱπ θη 64 45 δῇ δρρβαϊ ἴο {πΠ6 ᾿παϊνιάπαὶ [σγϑο] 16. 

ΤἼΠΕ οἤδηρα (45 Ποια) ἔγοπι {πΠ6 ραγαὶ ἴο {Π6 βδἰηριαν (οΥΓ ὑζοδ 

Φ6754) 5 νΕΥῪ ἰγοαιδηΐ, βοπιθίϊπ185 ἰδ κίηρ ρίασα ὄνθη ΜἹΠ]η 
16 {{π||15. ΟΥἨ ἃ 5ἰπρίε βεπίεπος (181 27:38. 49.11.19. 30. 380. 36. 39. 84 

ΟἸ΄. 81{.ὄ 1.25. 1.9. δχο.).---ΟΛΙοΐλιον, ὅ6 αἰὐδγμαγοαῖ (: ΤΠ 5.9} ἃ ϑνογά 

οοηβηκσά πιοϑίϊν ἴο ροείγυ, ἀπά {πὸ Πρ ΘΓ ργοβα δίγ]α ; 566 Ὀεΐον. 

21. πκΝ}]} ν.ὅ.--ππη ὉΝ)] 50.418 705. 81 τοῦ [6γ, 4010 (-- 4657) ΕΖ. 25 4χ9 (κ5) 15. σα 
(1π 411, { )κΎπ (κ5)}Ὰ); 105. 19 (1 γγυψπ 9ν). 1 Ηδχ. υδεὰά οἠἱν Ὁγ Ὁ απὰ Ὠ; 
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-22.--3ὅ. Τα ρθορίςἊς, μβοινενοσ, ἰη [6 ἄγϑι ᾿ηβίδηοα ργοροβοὰ 

[πὶ 5ρ0165 βῇουιϊά 6 δεηΐ ουἱδ ἴο γτεοοηηοϊζγα τῆ ἰδηά, δηά 

γοροσί ὕρου ἴπ6 θαβί ννᾶὺ οὗ δρργοδοδίηρ 1; δηὰ Μοβϑβ δρτεϑά 

ἴο [Π6 Ρῥγοροϑδί.--ῶ, Αμῶ γὲ σαριθ ρ647 τρο νῖθ ἀγα σαι) 
ἴη Νιι.. 131. Μοβθβ βϑεηάβ οὔὗξ ἴῃ 5.165 ἰῇ σοηδθαυθποα οὗ ἃ 

σοπιηηδηα τεοεϊνεὰ ὉΥ Πιπὶ ἔγοα οὐ: παγα {πΠ6 ἱπείδίϊνε 

ἌΡΡΘδῦβ ἴο ὃ6 ἴδκοθη ψ ΠΟΪν ὈΥ ἴπ6 ρεορίθ. Τα ἔνο τγερτε- 

βϑηΐδςινοβ Αγ σαρϑῦϊα οὗ δἱ ἰθαςῖ ἃ ἔογπι)δΐὶ γεοοηο ]δίίοη : [Π6 

ῥβθορΐα, 1 πρς 6 σιρροβεά, μανίηρ' (α5 Ὠΐϊ. βίδίεϑ) ργεξεγγεὰ 

{πεῖν τοαυδϑί, Μοβος γεΐεγϑ 1 Ὁ ἀοά, ψῆο τἤδη ρῖνεβ ἵἴ 

Η!5 βαποίίοη, δἱ ποῖ ροϊηΐ [Π6 παγγαίινα ἴῃ ΝΟΠΊΡοΥς Ορθῃβ. 

Αἴ (Π6 ϑαπῖα ἰἰπι6, (6 ναγίδίίοη 15 ἃ γοπιαγκαῦίθ οὔθ: δηά ἴω 

νίενν οὗ [86 ἕδοϊ (πὶ [πΠ6 τοϊγσοβσρϑοϊ ἔοϊΐοννβ οοηϑιϑθηςν τ(ἢς 

παιγαῖῖϊνα οὗ ΤΕἶ{φΦἰ θοῦ 5 ἀείδοϊϊνε ἴῃ Νιπιθοῖβ ἔογ {πὸ 

Ὀερτηπίηρ οὗ [6 ερ᾿ϑοάβ οὗ [6 5ρίε5 (ἴογ Νὺυ. 1.321176 Ῥεϊοηρϑ 

ἴο ΡῚὴ, 1ἴ 5 ΠΙΡΉΪΥ ργόρδθῖα ἰπαΐ 1 ἐΟ]ονν5 1 ἤδγα αἷϑο, δηὰ 

[πὶ ἴΠ6 ταργοβοηΐαίίοη γοξογγιηρ ἴἢ6 Ῥγοροϑβαὶ ἴο πα ρϑορῖε 

(ν.33.) 15 Ῥαβεα ὕροὴ τῆς ηδτγγαῖίνα οὗ 1ΕἙ, ψ μοῦ τμ6 ττιίοσ οὗ 
Ὠι. δά 511} Ὀεοΐογτα δίπὶ ἰηϊδοῖ.----98, 7 υσίυθ 7,671, ομ6 265 

0» ουονν ἐγιδ6] Νὰ. 141-16 (Ρ). [Ιη (πὰ οχίβιίηρ παγγαῖϊϊνα οὗ 
Νυ. 12, [6 ἀρροϊηϊπηοηΐ οὗ οης6 5ΡΥ ἔσγοπι. δδοῦ οὗ {86 ἴσγιθδ5 18 

τοοογάδά οηἱΐγ ἰῃ ῥ᾽; Ὀυΐ 1ἴ 15 ργοῦδῖ6 πὶ [ΕἙ, νἤεη οοπιρϊεῖς, 

ἀδβου θεὰ (6 5βεϊθοϊίοη βιπλαγίγ, δηᾶ τπδὶ ἢ 15, ἂβ ἴῃ οἴμογ 

οᾶ565, ἰ8 ἴ6 βοιιζοα οὗ {πῸ γαργεβοηϊαϊςοη ἰη Ὠϊ. Ζ7718δ6 5 

ἀεηοῖοά ἴη Ὠϊ. Ὀγ Ὁ, ν ΒΙΟἢ 5. θα Αἷςο ὃν 1Ε, ποῖ ὃγ Ρ᾽5 
ομαγδοίοσγίϑεῖς ἴθγαὶ ΠῸΘ (Νὰ. 1432; 2.0.7. Ρ. 127).---94. Α πᾶ 
“σογιξ τ ἐμέο ἐδ6 τποιραΐη] οὐ τἰεσομηένν, ἐ.6. (6 ΠΙΪΡΉ στουπά 
οὗ ]υάδῇ (ν.7.19). ΟἿ Νὰ. 1311.-- -οὐρκίο ἐδ6 ἐογγεριξ-υαζζον (218) 

97 Ἐξςλοοὶ)] λβὰγ δρτγοη (Νὰ. 1.3322.33).. 25, 4 ὦ 2λ6ν ἰοοξ 97 {}6 
,ρμῖξ οὗ ἐλο Ἰαπά, δ᾽ ..] Νὰ. τ4328{. 260. 26. 28, Βυϊ ἴῃ ςρῖίία οἵ 

{π6 ἔδνοιιγαῦϊα γερογί οὗ {Π6 βρίθϑ, (6 ρεορῖΐα γοξιββά ἴο πιονδ, 

δηά πιυτγηιγεοά αἸδοοηίεηίεοαϊν ἰη {πεῖτν ἰοηΐ5.---26, 5.» γὸ τοομία 

αἰβοῖνῆογε, ἰῃ Ργοβθ, οὐἱΪνὺ 1 5. 171}, δπά, 85 γεπιηϊβοθηοοβ οὗ Ὠϊ., ε (ἢ. 22} 

28 2 Οἢ. 20}δ» 17 427 (ἴῃ 411, 1] ()κ νη ὅκ)).---22, ΤΥ ΠΚ] πιοβὲ ργορδαδὶν (πὸ 
Δ6ςι5. 15 δἰίδομεα ἸοΟϑεΙυ ἴο 3 ὯΠΝ Ἰ2 ΣῪ, κατὰ σύνισιν : οἵ, α6-Κ, 8 ττη.1 Ε.’; 
2εχ. τ τα 1 6, 3 «.---26. ὉΠ κ κοι) ἃ ἐανουγίίε ννογὰ ἴῃ Πΐ. ς 259 τοῦ χ)γ 
(105. 249) 257 2913; 1539 ( πϑδπ κῦ).-ττλο Ὁ πὶ ΥῸΠ)) 143 9" 705. 118 (Ὠ3) τ 5. 
1215 (Θ εαι.}} ; {π6 β6πιε ἰάΐϊοπι, ἴῃ Ω 4], Νυ. 203 (Ρ) 27}5 (Ρ) ᾿ 5. υἷδι Κὶ, 
1431.:61 πὶ. 18} ; 5“ ὉΨΡ ὯΠ5 5 Ὀὐοο Ὠϊ. 97.324 4117}, Το ννοτὰ 5 ρτῆςθ5 ἐὺ γεςἐκέ 
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ποΐ ρῸ τῤ, ἀπά 664 ἐδο »ιομέλ (σογκμ»ηαρπορῦ), 977 7ζολουαῖι γομν 
Οοαΐ οἴ. Νὰ. 148-46; δηά 566 Ὀεΐονν.---97. “για γὲ τιτρημμγ δα ἐπ 
,γοιτεν ἐδριές (ὩΣ ὉΠ }2}] πδπος Ῥβ. τοδϑδ, ἀείρεγ, ζύγολ» (1857), 
Ρ- 29οἴ,, Ξυρροβεά {παῖ ὈΞΟΠΝΔ ννὰ5 δὴ ἱπιίδητίοηδὶ αἰταγαϊίοη 

οὗ 5 πῦν3 αρσαΐηςξ γον» ΟοΩ, τααᾶς ἔοτ (ἢδ ρύγροβε οὗ γεπιονίηρ' 

ἃ βἰαίεπιθηῖ ἀἰβραγαρίηρ ἴο ἴϑγδαῖ : ὃυϊ (Π6 ϑιιρροβιοη 15 

ἸΠΠΘΟΘΘΘΔΙΥ ; Ζῶ γ0ο7 ἔδρμές τλθδῇ5 “" δηιοηρ γοιγβοῖναβ," δηά 

διρραϑίβ δὶ [πε βαπια {ἰπι6 ἴπΠ6 γεργοδοῦ ἰπμδῖ [Π6 ρβορῖίο γϑίιϑεα 

ἴο Ὀεκίγ {ποπηβεῖνος, δηὰ δάνδηοθ ἴο (Π6 οοησμδϑῖ οὗ (δηδδϑῃ. 

---Ζἀγοιριι 7ελουαλς λαΐξζηρ᾽ τς, ὅσο. οἵ. οὔϑρ,.---70 ὦρίϊυε7, τ, 

ὧσο.] 105. γ1.--- 7]. Ανιογί6] ν.Ἱ.-- -28, ἩλΥλ67 αγὸ τὸ ροΐγιρ' 

1:2 3] 1.6. ἴο ἃ ἰδπά [111 οὗἩ νναϊ ππκποννη ρογι}5 ἢ---Ομ᾽ δγεζλγόηι 

ἄαυο σαμδοα ο7 ἀδαγέ ἐο γη6 11] τμλ6 ἸαϊοπΊ 85 203 [05. 211 51 γό 

.((411 53); αἷθο, νι ἢ τοίεγεηοα ἴο ἴΠ6 βαπια ἱηοϊάθηξ, 05. 148 

(Οαερ 5ρεακβϑ) ὮΣ)Π ϑῦτην Ῥϑοπ Ὃν ὧν Ἴδε πιῶ, ὙΗΘ δχργοο- 

ϑίοη ἴῃ ͵οβ. 148 πᾶν Ὅς Ὀογγοννε(ᾷ ἔγοπι ἢδγα; δι 11 15 ροϑβϑίθία 

ταὶ ἴῃ Ῥοϊῃ ραϑϑαρῈϑ ἰΐ 15 ἀδγινοα ἔγοπι ἃ ραγί οὗ [Ε᾿5 οὔἱρίπδὶ 

Παιζδαίίνα οὗ ἴπ6 5ριθβ, ποῖ τείαιϊιποα ἴῃ Νιι. 13.--τῷό 2δοῤ[ε 

φτεαέον αν ἐαϊογ ἔλανι τοῦ (Ὁ ὉΠ ΟΥ̓) ὨΜΝ)}] γδιογί διν ναγίβά 
ἔγοπι Νι.. 14288.81: [ἢῃ6 ρἤῃγαβίηρ 15 ὑπαὶ οἵ Ὁ (οἵ. 210.21. 438. γὶ 

πα οἱ. 38 1138). ΟἾζίος ργοαΐ αγπα γομοοαῖ ἐμέο λἀοαυθη) 50 οἱἵν. 
Μαζί ἔγοπι Νὰ. 1.328 ἽΝ ΠΡ) ΠΥΌΧΣ ὈΥΨ πὶ. ΟἿ ϑάγοα, ήορε- 

γι: 6:25, Ὁ. 288 (1,40 ἢ} }5}.---4 ποῖ, ηιογοοῦο», τῦῦ ἤαῦδ 566: 50η5 οὗ 
ἐλὲ ᾿Απαζίνι ἐλ676} ἃ5 Νιι. 1438, ἀχοερῖ {παῖ Ρ)})}Π ἜΝΩ “ἐ ΟΠ] άγθη 
οὔ τῆς ᾿Απᾷῖς" (οο!]δοί.) 5 ομαηρεα ᾿πῖο ὮΝΡῸΨ )8 (50 935). 

Τῆς τἤγεα ρον ὴ τνϑ", ΘΠ οβμδὶ, ΑἸ πιδη, δηά Ταϊπιδὶ, ννῆο ἄννεϊὶ η Ἡεῦτγοη, 

δηά τνεγα Ἔχροϊ]οά Ὀγ ΟΑ]εΌ, ἂτὲ παπιεὰ ἴῃ [ῈΕΦ Νὰ, 1453 05. 151; δὴ» 52 
ἀγὰ τηρηςϊοηεά ἴῃ Νὰ. 1423 (““οἵὁὨ πε Νερδη πὶ), Ἀι. οἷν; ΡῈ 3 ("5018 
οὗ ἐπε ᾿Απδ!ς ".)) ἴῃ 705. 1.515 (Ξ: 7υἀἅ. 1300); ΡΨ 53 ἱπ Ὀϊ, 138 οὔ"; (Π6 πιοτα 
Βδηογαὶ ἀοπίσηδίίοη ᾽Ρη"»() οὐοςυγβ ὲ. 2190.11.21 (Ἰῃ ἃ σοπιρδγβοη), δηά 

]ο5. 1131.-3 (03), νΒοτγα τὲ ἰ5 βἰίδίδα (παι {πεν ψνεγα ουὐἱ οἹ ὃΥ ]οβῆυδ ουἱ οὗ 
Ἡεῦτγου, Ὠερίνγ, ᾿Δηδίκ, δπὰ 411 τῇς ἢ1]Π-σουηΐγν οὗ ᾿υἀδῇ πὰ [9γδεὶ, δηά 
Ἰε ον ἰπ ἴῃς ῬὨΣ]Βιης οἰἰ165 οὗ ἀαΖεα, (πίῃ, δπὰ Αϑμάοά (οἷ, ἐγ. 4γὅ) (ἃ 
(ΞεἬ αγδῦ ; αἷβο πε ῬῃμΠϑεϊηα ποππ νϑ'.2 5. 2119.18 (οἵ, ν.39. 3), ἀπα Ἑο] δίῃ, 
{Πῃς νἱαπὶ οὗ ἀδι}). [Ιἢ 705. 1415 (ἸΕ οὐ Π32) Αγθδ' (νπθηος (Πς οἱ παπιὸ οὗ 

εορῃξμπασίομδὶγν, ἰοὸ δγν οὐ (ἰπίγαπϑ.) δφ ἠοβαμί.---27. Ὅτ “ ΠΝ202] Ο-Κ΄. 
8 115. 2 Π.}: οἵ, γ8 οἵϑ (πη. 2950 -- ἸὐγΌση] ὙΌΣ ἼΩΦ) 15. ἃ ἔανουτγίζε τνογὰ 
ἢ ὮὉ (27 {{π165}; εἰδεννπεγε ἰη ἴῃς Ησςχ οηἷν αη. 4,38 (Ἰ) νον. 2689 Νι. 
4253 (Ὀοῃ Η) δὶ. 4257 (ἰλε Βίεβϑίηρ); 05. 12 οὗ 11}5 3. 24115 (πῃῃοϑιγ Π5) 
245 (Ε).---2328. Ὁ.3] ἐπ βδάνεη : 50 ο', οἷ. ἢ. 11 ΟΦ ἸσκΎ, ΟἿ, ποὶ οὗ 
ΔΗΥ αν ἀϊδίδηϊ γορίοη, Ὀυΐ οὗὨἉ ἰῃς Ποὶρ» 15 οΥἩὨ ἰῃς αἷν, ἴῃ νοοῖ, ἔοσν ἰηϑίδηςο, 
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Ηερτοη, αἴ γίαία (εἰν οὔ) “44γόα') 15 ἀεβογι θεά ἃ5 0098 ὉΥῺΩΠ ὈἼΝΠ; ἀπᾶ ἴπ 
7105. 1515 21}} (Ρ)ὴ ῃς ἰβ8 οδ δᾶ ἐλε γαίλον ὁ ἐδε "“Ανπαξζ. Μοὶ οἵ ἰδεξε 
ραββϑδαρϑϑ (Ἰποϊαάϊηρ ἰῃς οἱ 651) οοηποοὶ {Π6 ᾿Απακιπὶ ον ἢ Ηδρτγου : 
{παι {πεν ννεγα βργεδὰ β'Ἅσπεγα! !ν ονεγ {Π6 Π1Π]-σουηίτγν οὗ ᾿υάλῃ ἀπά Ισγβϑεὶ 

5 βίαίεα οὐἱυ ἴῃ 05. 115}, ν Πῖ ἢ Ῥεϊοηρβ ἰο 5, απὰ παν Ὅς οπς οὗ {πε 
ΒΈπογδζαϊϊοηβ ἴο ΒΟ (Π15 Τευϊεγοποπ)ῖς δυΐμογ 15 ργοπα (2.0. 7. ὑρ. 
97.» 1ο1). [{15, βοννενογ, ἱπιρ] δα ἐπαὶ {παγα ννεγα πιογα “ β'δηΐβ᾽᾿ ἴη Ἡεῦτγοπ 
(ἤδη (δε ἴἢτοο, 5Π6βΠαὶ, ἈΠπιίπιαη, απ Ταϊπιαὶ; απ ρεγῆαρβ ἱπάςοα {πεϑς 
[ἴγοθ π8π|65 αῦὸ πιοδηΐ 835 ἴποβο, ποΐ οὗ ἱπάϊνι υα}5, Ὀὶ οὗ ἔβη 1] 165 οσ οἰα π. 

299-40. Μοβοβ᾽ ναῖὶθ Θηάθανουῦῦ ἰο Τθαββῦτθ {6 ῬΘΟΡΪΘ. 

Φομονα ἢ 5 οἀῦμθ ὑμαῦ ποὴῃθ οὗὐἠἨ ὑμαὺ φϑηθσαύϊου, βδᾶνθ ΟΔ1ΘὉ, 
ΒῃουἹὰ Θηΐοσ ὑμ0 Ῥχοιηϊβοα 18ηἃ. Ἠοδίρηιδύϊοῃ οὗἨ Φοβιυδ, 88 

Μοβθ8᾽ ΒιΟθ880Γ. 
Ὁε. 1τ3ϑκ.ς.ς νον (Εχ. 1221] Ὁποῦ ἼΠ ΓΙΠῪ ; 1414 20 ὈΠὺ" ΠῚΠ",) 

Σου ἐς ΣΝ 5 
13. »ΟὺΟῦΣώ ᾿ς (ἔχ. 1535} ἸΟΡ, πολδλ ΤῊΣ ὈΠῸΣ Ὁ ὍΟΡΩ ὨΌῚ ΠΕ ἼΡῊΠ ῊΤῚ 

ὈΠῚ ὙΝπν δ. 
Νὰ. 14}40 ποῦ κ ἼΩΡΣ ὈΌΝ" ὉΠ ἼΣ ΠΝ Ὁ Ώ}2)..) 

13.906 ςςς (Νὰ. τοῖϑ ππ Ὀπν πη.) 
135: 6΄ςος Νὰ, 14535.23 3} } 203 ΓἼΣΣΥ.. .. ὈΠΊΣΝΟ ΤΡΏ7) ἼΦΝ ΓΚ ΠΕ ἸΚῪ δα 

ΠΌΡ ΝΔ ἼΝ γΚΠ ὉΝΚ ὙΠΝ3ΠῚ ΠΝ ΚΟΘῪ ἸῸΡ ΠΊΠΚ ΠΥῚ πὶ 
137: 8 . . . κ 4 ., 

1384. (οπι. () δο 1421 πη 125 ὈΠΟΝ ἽΝ ὈΡΘΟῚ; οὗ. Νὰ. 145 ὮΒΟῚ Ὁ 
22 Ὁ ν, 

᾿ς τς ς  ΝΩ ΑΓᾺ ἢ Ὠ" ΤῊΊ ΦἼΩΠ ὯΣΡ ἸΨΌΥ 5 ἽΠΌ. 

929-88. Μοβεβ εποοιγαρεά {π6 ρεορίβ Ὀγ γεπιηάϊηρ {Π6 πὶ 
ΝΥ Ώο 1 ννᾶ5 {παΐ ννεηΐ Ῥεΐογαε {π6πὶ, αηὰ ναὶ Ηδ μδά ἄοπε ἔοσγ 

{π6η} ἴῃ {Π6 ραϑί.---ῷθ, 2) γεαα ηοἐ] Ὑγν, 85. 7321 2οῦ 4108 705. 19 

(05). Νοῖ εἰβεννῆογα ἴῃ ρίοβθ, δῃηά ποῖ ἔγθεαυσθηΐ ὄνθῇ ἴῃ 

Ροείγυ.---ϑθ, ἤγλο ροορέψ δογογο νομῇ] 4100.8, 566 ἔχ. 1.35} (ἸΕ). 

-- ὴ ρλέ 7ογ νοι] ἔχ. 141 (ΤΕ); αἷβδο Εχ. 1435 θὲ. 433 7οϑξ. 

1οἷ Ὁ. 42. 238. 10 (411 103).---,.γογ νοι 6)7),865] ἃ Ροϊῃΐ ψῃῖοῆ {πε 

νντογ ἰονθϑ ἴο ΘΠ ρἤΠ451Ζα (1η αἰ δγθηΐ σοπποχίοηβ) 45- 8: 6533 οἹΤ 

55:9 2551 λοὸϊ ΑἹ αλ[ἔΕρὶ οὗ, 7108. τοῦ 2417 (δον 123) Σ 5. 1τ2ῖ. 

(ΓΠ6 Ὄβχργθϑβϑίοη 15 αἶβο οπαγαοί. οὗ ΕΖεικ.) “"Οπιιεά πογα ὈῪ 

(ἃ, εν: ἀθητῖν θθοαιιβα Μοβοβ ἰ5 δἀ ἀγεβϑιίηρ' {Π6 παν ρΡεπογαίίοῃ ; 

Ὀυϊ τη ν." 3. δηά ᾿ηἀθοαά {πγοὰρὴ {ΠπΠῸ6 δηςγα ἄϊβοοιιγβθα, {πε 

ΡΓΘβεηΐ σϑηθγαίίοη 15 οοποοινθα ὈγΚ {πΠῸ βρεακοῦ δ5 1ἀθηζοδὶ 

ἢ {Π6 ραβδὶ" (Ὀ111π|.).---81, Ἡνλϊολ ἐλοῖς δατουσ5] ν.19.---ας α 

{π6 Ὀἰγάβ ν (417 Ρυ. 40}9).---8.0, ᾽ϑὉ Ὀπϑ' ΝΊΠ] οα (πες ἐπιρμαΐίς γοβιπιρίϊνο 
ΜΠ, 566 Ὦγ. 8122 Οὖς., 16. μὴ ἃ 8..---Ὁ3ῆν πῷ.}»] ἔον ““ἴο ἀο τοΐζά,᾽" οἷ. το 

Ι 5. 1270; Τυά,. 1157.--- 31. ἼΝΦΣ) ἼΦΝ] ““τὐλόγε . Ὀατα {Π6 6." Αἤδεγ ἃ νογά 
ἀσποίϊπρ Ὀίαςρ, {ἰπ|6, οὐ πιαηποῦ, ἴπΠῸ ῥτοπ, οὐ παν. σοπιρίομηθηΐὶ οὗἁ πὶ (ἿΣ, 
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γηεατι ἤοίλ δεαν δὲς 502] σοτὰρ. ἔογ (Π6 ϑἰπια τ46 86 ("Ὁ ἼΦΝΘ 
Ὧ2 Πιξ Ὁ Ν) 2829.474.: ΠΕ υ86 οὗ 51Π11165 15 ποί υπέγεσυξηϊξ ἴῃ [Π6 

ποτα ρἰσϊυγζεβαμα βία οὗ Ηδῦτον ργοβα (6... Εχ. 2211 Νὰ. 1112 
224 271} Τυά. 6᾽ γ12 145 1516 169 2 5. 1417-20. 1.78. 10.11.18 ὅζ6.): 

[Ποβα οσουγγηρ ἰη Ὠί. αν Ὀδδη βίγαηρεῖν συρροβεά ἴο 6 ἃ 

τη δῦ οὗ ἴἢ6 Μοβϑῖο δυϊ ογβῃ!ρ οὗ [ἢ Ὀοοῖκ. Εογ ἴπ6 πουρπϊ 

οὗ ]θῃονδἢ᾽ 5 ““Ὀεαγίηρ᾿" Ηἰ5 ρβορῖβ, οοπρ. ἔχ. 19 (“"οἡ 

ΘΔ Ρ]65᾽ νἱηρβ}; Πῖ. 3211 ([πὴ6 Θοηρ); δἷ5ο Ηοβ. 118 15. 465, 

---Ουόρ τριΐο ἐλὲς ῥίαο6) οἿ ττῦ; (δ) 269 205.---832-.38, Βαυΐ ἴη 
ϑριῖθ οὗ {π|5 ψογά οὗ ἐποουγαρϑηγθηΐ [Π6 5γδϑ 65 σγοηγδιηθά 

αΙ 5 δ! θνίηρ (οἴ. Νὰ. 1411).--- 7} Ζλὲς ἐλέη (ἘΝ.}] ταῖῃεγ ἐπ οριΐο 
47 ἐλὲς τοογ (ΐ.6. οὗ Μοβεϑ᾽ βρεεοῇ, 15ῖ δηἀ64) : (Π6 2 ἂἃ5 [ιδν. 

2657 Νυ. 1411 ΓΙΠΊΝΠ Ὁ52 707 (1.6. ἐπ οῤίϊο 07) 411 τμ6 βἰρηβ, 5. 

273.-- έε οορέηπσα τοί δοϊἠουϊγιρ᾽ (Ὁ ὉΣ Ὁ Ὁ55)"Μ}} ἴδ ρίορ. ψἢ 
γιὲ ᾿Ἰπαἀ!]οαίες [6 ὁπάμγαηοο οὗ ἴῃ6 5ίδαίε οὗ υηδε]16Γ (οἔ. ὈΠΘΟ 

ὈΣΓΝῚ 9ο3η.---ὃ8. Ἡλϊολ τοῦηιξ δογογα γοῖ, ὅσο. τεβυαπιθα ἔγοπι 
ν. 39, δηά ξυγίμογ ἀδνεοϊοραά (“ ἴο 5ΡῪ οιἶἭ ἔογ γου ἃ Ρἷδοε,᾽ διο.) 

ἔογ {Π6 ρυγροβα οὗ πιαγκίηρ πιοῦα δι ρ ἢ δίοδ!γ [Π6 ταν οὗ 

186 πη 6]168.--- ΖῸ οἦν ομἕ 70». γοιι, ὅσο. () ΞΟ ἼΠ5)] ἀρραγϑηΐῖν 
ἃ. ταπιπίβοθποα οὗ Νὺ. τοῦ (οὗ {π6 γκ) ΠπΠῸ ΠΡ ἜΓυ. ΤΗΘ 

τεβί οὗ ἴθ νϑῦβε σοηῃϑιβίβ οὗ γϑπηηβοθησθβ, ΙΓ ΘΠρἢςϊ νᾶγῖᾶ- 

(ἴοῃ5, οὗ ἔχ. 1221] δπά Νυ. 1414 (αποίϊεά ἴῃ ἴῃς ΤΑ} ]6), ὈΞΠῸΠΡ 

Ῥεοϊηρ᾽ ρΡουῆδρ5 βυρρεβίεα Ὁ ὈΠΠῸΣ (Εχ. 1331), δῃά ΤΥΙΞ ὈΞΠΙΝΝἽ9 

(““ἴο σδιι56 γου ἴο Ἰοοῖς ὕροη [6 γᾶν ᾽) ὈδΙπρ' ΞΘΘ ΠΣ ΠΡῚΥ ἃ ρᾶγᾶ- 

Ῥῆγαϑβα οὗ ὈΠῸ ΠΡ (““ἴο ρῖνε πεῖ ΠΙΡΏς ἢ). 

894-86. ]εποναῖ!᾽ 5 ψγδίῃ; δά Ηΐϊβ οδίῃ βεηϊθποίηρ 411 {π6 
τιθη οὗ (παὶ σαηογδαίίοη, ψ ἢ [ἢδ6 Ἔχοσθρίίοη οὗἩ (δίθῦ, ἴο Ἔδχοΐι- 

βίοῃ ἔγοπι π6 Ῥγοπιῖϑθά 1,4πηἃ. ΟΥ Νὰ. 1422... 84. ὕας τογοίλ 
(ηνΡ)] απ. 403 Εχ. 1620 ; 5, 29’ αΖ.: οὗ αοά, α. 97: 8.10. 22 Ἰς, 4γγῦ 
5.716. 11 αἱ.---85ὅ. διεγοῖν ἐλ6γ6 «ἤαϊϊ ποῖ ομδ οὗ ἔλεδθ ηῖόρι, (εν η) 

ζλῖς ουΐ! ρεμογαΐζορι, 566, 0. ἃ ἴετβε δηά ἔογοι 86 σοηἀδηβαίίοη 

ΟΥ̓ {Π6 [οΥπὶ5 οὗ [πΠ6 οαἵῃ σοηπίαϊπεά ἴῃ Νὰ. 1433, (ςοΠΊΡ. 65Ρ. 
ν.332).- (Ενεη) ἐδξς ευΐ ροηογαζίο!} [᾿658 ννογάβ. σογγεβροηά ἴο 

ον 7) 15 οἴεη αἀἰβρεηβοά ψ ἢ, 50 ἐμαὶ Ἴ αἴομς Ὀεσοπιοβ εαυϊναϊεηὶϊ ἴἰο 
τὐἴόγε, τυδέη, ἄοῖυ (1δχ. δκ ἃ 1 οΥ ου 1 9. 24ὅ).---ῦ 53] (πὲ ἱπιρῖ,, 
ἀεποίϊηρ, οσυὐδίοπι οὐ Βαδιῖ, 15 (86 ἰεηβα σορ δεν υϑεα ἴῃ σΟΠΊρΑ γί ΒΟ0Ὴ8 ; οἵ. 
ν.66 15. 29 658 ὅτο. (Ὀτ. 328; Ο-Κ. 8 1το7. 26).---38. Ὁ395η1Ν 2] οοηίταοίεά 
ἴον Ὀπτικηιν ((-Κ, 8 52.232 ΕἾ; οὐ οχ 1 8. 233). ΤΉΘ οοηἰγαοίίοη ͵8, Βοννενογ, 
ἀπυβιδὶ ; ἀπά ρογῆαρϑ 32Π1ΜΝ Ὁ ἐλαέ γέ »ιΐρλέ Ἰοοξ ννὰ8 πυθαπὶ ὃγ ἴῃς τυτἰξον, 
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ποίδίηρ᾽ ἴῃ Νὰ. 14, ἴπογ δα ποῖ δχργαϑβϑά ἴη (ἄ, δηά, Ὀγ {δε 

βδοπιαννῃαΐ ἀν κυνναγά δρροβιτίίοη νῃ]οἢ πον ογπηι, πο Ὺ ἱπιρεάς 

[Π6 ον οὗ [6 βεηΐδθησα ; ἤδησα ΠΟῪ ἀγα ρεσγῆδρϑ ἃ ρΐοβϑβ, δα δὰ 

(45 Ὀ111πι. συρροϑίβ) ἔοσ {Π6 ρυγροβα οὗ ργθοϊάαϊηρ τῆς π|15- 

οοποδρίίϊοη {παὶῖ “1Π656 πιθη" ταΐδγγεαά βοϊεἷν ἰο [6 5ρ165.-- 
ΖἼδ ρυοά ζα»4 50 οὔἴεδη ἰῃ Ὁΐ.: 455 421.32 618 810 οὐ 1117; 05. 
2316 (53), ἀῃηάὰ νιτἢ ργοιρα (2), 16. ν.18.1δ: οὗ, α ροοά ἑαπά, 
ο. 87 Εχ. 48 (ΤἸΕ).---,Φ.6. δυό Οαἰοῦ, ἐδ6 5οη οὐ 7οεῤῥωηριθλ) ΟἿΪΥ 
ἴῃ ἵἕδνουγς οὗ Οδίεῦ ψὰβ δὴ δχοδθρίίοῃ πιδάθ: βεαὲ Νιι.. 1454. 

Τα ταργοβεηίζδιίοη, δοσοσγάϊηρ' ἴο νοῦ ΟδίεὉ δἷοηθ 15 ἀἰγοσεΥ 

πιοηϊοηθα 85 Ἔχαοπιρίθα ἔγοπι {πὸ βεηΐεηοα, ἄρτθοβ ἢ {παῖ οὗ 

]Ε (Να. 1439), 5 δριαϊηβδὲ {παὶ οὗ Ῥ (Νυ. 1430), ἀοοογάϊηρ᾽ ἴο 

ὙΠΙΟἢ ]οϑδια 15 πδηχοά ἱορεῖμεσ ἢ ΟαἱοὉ (οἴ. 2.0. Ζ. ΡρΡ. 58, 

77. 103).---͵Ἡ λϊολ ὧδ λαΐλ ἐγοίάσνι ῤοη (ΤΥ)}] Νὰ. 1434 Πᾶς 
ΒΙΠΊΡΪΥ ““ψΗΠΠΟΓ Ὧδ σδπιε᾽; Ὠϊ., ἴῃ ΠαγπΊΟΩΥ νἱἢ 115 ποτα 

εἰεναΐϊθα ϑἔγίθ, 0565 ἴΠ6 οποίοοσ δηά τῆοσζε ὄὌχργαβϑῖνα τνογά 

(1134. 35. 7οβ5. 18 1490). ὙΤῇα τεΐεγεηοθ 15 βρθοῖδ! ν ἴο Ηδθτγοη 

(1ο5. 14135.18. Δὴ,.-  αίλ ρόηθ γεν αὐον )ολουαλ) 50 Νὰ. 1433. 

897-98. Ἧτο τοῖξὰ τη6 τοας )ολουαΐλ σηρογεη ὁη γομ7 σοσοιρί, 
δαγίμρ, Του αἶδοὸ σλαξέ ποί ρὺ ἐπ ἐλι1ϊ}.67] Μοβεβ αἦδο (45 ΜῈ ]} 85 
{Ππ6 τ 51) ᾿πουγγοα αοὐ᾽β δηρογ, δηά ννδ5 ἱποϊι θα σοηβοαιθηΕ 

ἴῃ [ῃ6 54π|6 βϑηΐθησα : δηοίμον ἰεδάδγ, οβῆυδ, σμουά Ὀγίηρ 

[5γδεϊ Ἰηΐο 115 ργοπ)ϑεά ἱπμογϊίαηοα. ΤΠ σγοΐογοησα 15 ΡΠ γα ΠΥ 

ΒΌΡΡοΞβααά ἴο ὈῈ ἴο Μοβεοϑ᾽ δοὶ οὗ ργεβυπιρίίοη ἴῃ δίγικιηρ [Π6 

τοοῖ, Νὰ. 2010:11 (Ρ), ννῃϊοῃ, δοοογάϊηρ ἴο Ῥ (Ὀοΐἢ Ὁ. ν.13 δηά 

2,131. 10)ῖ. 42504.),ὄ τσγὰ5 [ἢ οσοδδίοη οὗὨ πῖ5. Ἔχοϊυβίοη ἔγοπχ σαπδδη. 

Τνο ἱπάερεηάεδηΐ στοιηάς, πονναενοῦ, σοῦ σοηῆγπιηηρ (Ὧ6 οΟἾΠΟΓ, 

σοιηδιηα ἴο τοπάδγ [Π15 νιονν ἱπιργοῦ δῦ 6. 

(1) Τῇε 2οείδοη οἵ ἴῃς ἔννο νεῦβοβ, ἰπ (6 πιά! οἶδ σοητπυουβ παγγδίϊνα οὗ 
νθδὶ μαρρεπεά κεἱ δά ἴῃ [πε βεοοπά γεαγ οὔ πε Εχοάυβ. Μοβεϑϑ' δςῖ οὗ 
Ὀτεβυπιρίίοη, ἠδτγγαϊεα ἴῃ Νὰ. 20, ἰοοῖκ ρἷδος ἰῃ (δε ,χο(ἢ γεᾶγ οὗ (δε Εχοάυβ, 
ΒΟπΠΊ6 37 γοδῖβ δἷεσγ ἴῃς ἱποίάςης οὗἩ ἴῃς 8ρῖεβ ; δπὰ ἱπουρῇ [ἰ 8 γι, 845 
Καὶ! οὔβογνεβ, {πδΐ ἰῃς οδ]εςΐ οὗὨ {πὸ γεϊγοβρεοὶ 18 ποῖ ἴο ἰεδοῦ ἴῃς ρεορὶς 
οἰγοηοίορσυ δηὰ ἰβέογυ, 5{}Π (πὶ ογάεγ [Ὁ] οννεά ἰπ ἃ ἐς σῃγοποϊορίοδὶ, ν. 9 

οδγγίθβ οὐ {πε (ῃγεδὰ οὗ ν. 35:36. δηὰ ν.37-35 γα ἴπ πὸ γᾶν πιαγκεά, εἰἰπογ ὉῪ 

--86. 11) 413 05. 1113, Νοῖ εἰβϑενμεγε ἴῃ ἴῃς Ηδεχ. ---Ἴ2}2}] οἡ ἴῃ ροϑίξοη 
οἵ εἰ ννογὰ, 566 διαρρεῖ, Ρ. 292, απ οὐ 1ἱ 5. 6}},---Ἴππ ΚΡ 9] τὶ 29 ΜᾺ μΡ 
σεν, Ὁτερη. ἴον δο ρὺ γεῖζγ αἴόν, ἐο ᾿οἰίοω εὐἱῷὰ μπαέυίεα αἰορίαηποε. 
Ἐοροδίοά ἔγοπι Νὰ. 1439 (1Ε}, μεγὲ δηά Να. 4211.13 7οβ. 1453}... Οηἷϊνγ οὔσε 
Βοκίοα, 1 Κα. αὖ νῈΚ Ἢ 5 ππκ κθῸ κῦ. 
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{πεῖν ἔογαὶ οὐ ὉΥ ἰδεῖς οσοηίεηίβ, 848 ραγοι ποιϊοαὶ, οὐ 8458 σείστης ἰο δὴ 
οσοξβϑίοη ἰπδὶ ἰοοῖς ῥἷδοθς 37 γεδγβ δυδβθοηυθηίν ; εῆςς 4 βίσοηρ ὑτγε- 
βυπηρίίοῃ ἀγ8ε8 ἴπαΐ {πον δ᾽] υἀς, Κὰ (ἢ σοηϊοχί, ἴἰο δὲ οοσσυγτγεά 
ἱπιπγχοά! ἴον δἴογ ἢ γεΐυγη οὗ (ΒῈ βρίεϑι (2) Τῆε ἐχργββδϑίοῃ “" 48 ΔΏΡΤΥ 
ὙΣ ἢ τα οη )2ο» ἀρφοοιέρ " (ςοπλρ. {πε ΒΥ που ΠῚ8 ἰπ ἰπ6 ραγα]οἱ ποίΐςε5. 45 
431) 15 νεγὺ ᾿ηϑυ δ ΘΕ ἐχρίδϊηθά, 1 (ἢ 4] ποι Ὀ6 ἴο {πὸ ἱποϊάεηϊ παγγαίθά 
ἴῃ Νὰ. 20.013. ΒΥ {ποβὲ νγῆο βδύρροβε (815 ἰο θ6 ἔπε οδ8ς6, {πὸ ὌἼχργεβϑϑίοῃ ἰ8 
δοςουηίεά ἔος ΌΥ (δε ἔδοὶ {παὶ ἰπ6 5'η οὗ Μοβοβ νν85 οἼοοβδϑίοηθα ὃν (δε 
Ὁ ΩΡ 6] εἴ οὗ (πα ρεδορῖε; Ὀυΐ {πὰ ἰεγπὶβ υϑεα ἱπιρῖγ πδίυγα!ν (μαὶ Οοὐ 5 
ἀαροῦ ἢ Μοβεβ 85 δὴ ἱπιιεάϊαίς οοηβοαύυδηςα οὗἩ (8 ρβορῖθ᾽ 8 πιῖ5- 
Ὀεμανίουγ, ποὶ ὑπαὶ 1 ΟἿΪΥ τεϑυϊεά ἔγοπι ἱΐ, δοοιἀθηΐδ!ν δηα ἱπαάϊγεςῖν, 
ἰπγουρῇ (ἢς ἱηϊογνεηϊηρ, οαυϑὲ οὗ “οεες᾽ οτῦπ δἷπ ἴἴ 8 δ'ηρυΐαγ, 1 Νὰ. 
2010 12 Βὲ (6 οοσοςϑίου γοίογγεά ἴο, ἰδαὶ Μοβεϑ' οὐνὴ ἔδυ ομουϊά Ὀς 

υπποίϊοςά, δηά ἐμαὶ ἐδοῖ {ἰπ|ς, 435 431 5 ννε]} 45 ἤεγα, ᾿ξ σδῃουϊὰ Ὅς ἐπιρβαδίϊο- 
ΑΙ 5αἱὰ ἰπδὶ Μοβεβ ἱπουγγεα Ποπονδῆ 5 αἰἰβρίεαβυγε ογὲ σεοομρέ 07 186 
εοῤῖο. Βαυὶ (ἢ15 ἐχργεβϑϑίοη ννοι]Ἱᾶὰ ὍῈ ἘἌχδοῖίν εἐχρίδϊηεα ἱἔ 1 οουά Ὀς 
βυρροϑεά ἴο ἀεβογίθε ἴονν Μοβεϑ ζδὰ Ὀδεθη ἱπιρὶ ἰςαϊεά τη (ες σοηβθαιθῆςε5 
οὗ {πε ρεορὶς᾽ 8 ἀϊϑορεάϊΐεηςος δϊογ (ἢς γείυγῃ οὗ ἱπε βρίεβ,- --ίογ ἰηβίδηςο, 
ΚΠγουρ ἢ 815 Ὀεϊηρ ἱποϊυεα ογπιδῖϊν, ἴῃ ϑριίς οὗ ἴῃς ἕδος 1παὶ ἢε ννὰ8 
ὈΟγβοηδ νυν ἱπηοςεηΐ, ἴῃ ἴῃς ἰογβ οὗ ἔπε βεηΐεποθ ραβϑϑεά ὑροῦ {με ἐ15- 
οδεύϊεηξ 9γδε 65. 

Ὀ11πι., οὈβεγνίηρ {πᾶὶ ν. 15 (πεὶ ἠδίιυγαὶ βθαυεὶ οὗ ν. 33 (γαίμες (ῃδη οὗ 
ν.335), Δηὰ σοηδιἀογίηρ (μαι ἴῃς αἰγοοίίΐοη ἔοσ [οδῆυδ᾽ 5 ἀρροϊηϊπιοηΐ ἰ58 ἢγϑί 
εἴνεη, δοσογάϊηρ ἴο Ὠί., ἰῃ 435, δυρροβεϑ {πε νεῦβεβ ἴο Ὀς δὴ ἰηβεγίίοῃ ἴῃ 
1Πε οτἱρίηαὶ ἰοχὶ οὗ Π.., πιαάς ΌΥ {πε Ἐξκάδοίζογ, οὐ {πῸ Ὀα515 οὗἁ ,35 33, [οῦ 
ἴῃς ρυγροβε οἵ βυρρί γἱηρ' ἃ ποίΐςθ, νι οἢ βεαπιεά ἰο 6 ἤεγε ἀεβίεγαίεά, οὗ 
]οβἤυδ᾽ 5 Ἔχεηρίίοη ἔγοπι ἰδ ϑεηΐθησε οὗ δχοϊυϑίοη ἔγσοαη δῆ. Τῆι 
Ἠγροίμεϑὶβ τηεεῖβ (ἢς ἢγϑθι οὗ ἴῃς ἱνο αἰ υ {165 πποπίοησδαά ἀρονο, Ὀαϊΐ 
Ιεᾶνθβ πε βεοοῃά 845 1 νν85. 

[τ τῆι ἀρρδαῦβ [Πδΐ, 845 (θυ βίδηά, ἠθμοῦ [ἢ6 ροβιίοη οὗ 

[π656 ἵἴννο νϑῦβθβ, ποῦ {πεῖγ σοηΐεηΐβ, σδη Ὀ6 Ρτγορογίυ Ἔχρίαϊπδά 

1655 {ΠΟῪ ἀζὰ μ6]ά ἴο γεῖοσ ἴο βοηγα ᾿ποιάδηΐϊ νν ἢ οἢ ἴοοῖκ ρος 

1πιπιοα δῖον δἴζοσγ [πῸ γεΐυγηῃ οὗ ἴπ6 5ρ1ὲ5. [{{πᾶΐϊ Ὀ6 (Π6 σαβ6 

ἴΠ6Υ 1] ργεβθηΐ δηοίπογ (οἷ, ν.86) οὗ [Π6 παν ἜΧδηΊρ] 65 ἡ  ΒΙοἢ 

[π6 Ρεηΐ. οοηΐδίπ5 οὗ ἃ ἐομδίο ἰγαάϊοη : δοοογάϊηρ ἴο Ὠ.. Μοβεβ 

νν85 ἴογιἀάδη ἴο δηΐοσ (δπδδη πῃ σοηβεαιθηοα οὗ {Π6 ρδορὶθ᾿ 5 

ἀϊΞξοροάϊθησε δἱ Καάββῃ ἴπ ἴπΠῸ βδεσοηά γϑαγ οὗ [6 Εχοάιιβ ; 

δοοογάϊηρ ἴο Ρ (Νιι. 2012 2134, Τ).. 4250.) 1 ννᾷὰ5. οἡ δοςοοιηΐ οὗ 
5 ργοϑδυμπιρίίοη δῖ {πὸ βαπια βροΐ, Ὀυΐ οἡ ἃ αἰ ἔδγεμί οσσδβίοη, 

47 γδδτγβ δἴεγναγας.-- -87. ας αηρεγοαῖ (381 1)}} 421 οδ. 39 χ Καὶ, 
1192 Κι. 1γ18 (Ὀοτἢ Πει.). 7 Απ υποοπηηοη δηά ἔογοιρ]ε ννογά. 
-- Ο » γοι᾽ σοσσομηζ (Ὁ30053)] {86 ἔοτγοα οὐ 5522 πιᾶν θὲ Ἰεαγηΐ ἔγοπι 
Οη. 1218 2057] ηοὅ: οὗ. (Π6 ΞΥΠΟΠΥΠΊΒ ἴῃ 4530 (ὈΞυΨὉ) 431: ὧν 
Ὁ521).--- Ζάοι αὖ50] ᾿ποϊ ἀπ ρ' Μοβ65 ἴῃ πε 5ᾶπιθ βεηΐεποα Ψ}1} 
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1μ6 τεβί.---38, ὕνῆο οἱαπέρίλ, δείογε ἐλθ (Ἴ ΒΡ ἼΘΡΠ)] 20 τἰαπά 
δοΐογε, ἴῃ ἨΘΌ. Ιἀϊοη,, 15 ἴο τοασΐξ οὐ αζζοριαῖ το», ἃ5 ἃ βεγνδηῖ, 

σουγίσγ, ὅτο. (1 Κ. τοῦ; οὗ. οὔ 1οβϑ). ΤΠπα ρῆγαβθα δπιρὶογοὰ 

ΒΕΓΘ 5 ἃ βυποηγυπὶ οὗ {πῸ ἰεγπὶ τι564 οἰβαννῆεγα οὗ [οβια, ΠΟΘ Ὸ 

ΠΡ ““Μοβαϑ᾽ πιϊηϊβίεγ᾽ (Εχ. 2413 3311 Νὰ. 1138 705. 11}).--- 

"ἴδ «λαῖ ρὺ ἐπ ἐλίδλον, Ὁ. ἴῃ δοοογάδηποβ ἢ (Π6 ταργεβεηΐα- 
ἄοη ψνὨιοἢ σοηηδοίεα Μοβαϑ᾽ Ἔχοϊυβίοη ἔγοπι σδηδδη ἢ {πε 

Ῥοορΐθ᾽ 5 ἀϊβοδεδάϊδησα αἴζογ (πὰ γείασγη οὗ [Π6 βρίθϑ, [6 ποπιὶηδ- 

τ[οη οὗ Ϊοβῆια 85 ἢὶβ ϑδιισοθββου 15 ἀϑϑιρηθα ἴο ἴΠ6 5δπὶα {{π|6: 

ἴῃ Ῥ 1Π15 15 τεΐεγγεα σοῃϑβιβίθημυ ἴο δὴ οοσδϑίοη (Νυ. 27}5.3) 
ΔΙϊϑηρ αἀἰγθοῖῦν ουἱ οὗἩἨ Μοβεϑ᾽ ργεϑυπιρίιοη δὲ π6 τνδίογϑ οὗ 

Μεοηρδῇ (Νὰ. 2712-14), 327-18 γεαῖβ αἴϊζογιναγάβ. 

399-40. Οηἷϊγ ἴδ ποχὶ σεηθγαίίοη οὗ [σγϑρ} 165 5.41} δπίασ [88 
Ῥτγοπηϑεά 1,4ηά.---359, 454} γοτεγ {1Ὶ2216 ογι65, τολῖολ γὲ σαϊή «λοι ά 
δδ α 2γ6»] ἴῃ νεγαϊ ἀρτϑεηγεπί ἢ Νὰ. 1451, τ ΒΙΟὮ ἴῃ 115 ἴαγη 
ῖ56 Ὀα56α ὑροη Νιι. 148 (ἸΕ) ““οὐυγζ ννίνεβ. δπά ουζ {{{|6 οὔθ 

5411] 6 ἃ ῥγδυ," ἢ {πὸ οπικὶσδϑίοη (ἔγοσι {Ππ6 δίυγε οὗ {δε 

456) οὗ “οὔ νῖνθ5." ὙὍῇῆδ οἶδυβα οδπηοὶ ΡῈ οἱϊδά 85 δη 

ΘΧΑΠΊΡΪΕ οὗ πε τεϊγοβρεοϊ ργεσυρροβίηρ᾽ ἴπΠ6 παγγαΐῖινο οὔ Ρ; ἔογ 

[πΠ6 νεῦϑθβ Νὰ. 1481-82 (ςἔ, Β. ΚΝ. Βδοοη, Ζ΄ε 7γίῤίο Ζγαάἠέον 
ΟΓ ἐλθό Ἐχοάμδ, Ῥ. 188) αἴ σγεΐογσγεά τηοϑδί ργορδοῖν ἴο ΤΕ 

(αἰδομίηρ οΟΥΙΡΊΏΔΙΪΥ ἴο ν.3}): [( 15, πιοζθονϑζ, γοιηδγκαῦϊε 
{π8ῖ 1ἴ 15 ποῖ ἐχργοβδβεα ὃγ (ἅ, δπά δ5 “"1||6 οἣθϑ᾽" 15 αἷπιος 
ἰδιιοϊοροι5 ὈΥ ἴπ6 5146 οὗ “" σμι!] ἄγη "ἢ ἐο]]οννίηρ, 1ἢ ἰ5 τ 

ΡΟΞΞ:Ό]6 (Πδΐ 1{ 5 ἃ σοπιραγαίίνεϊγν ἰαῖα ἰπϑογίίοη ἔγοπιὶ Νὰ. 145 

(5ο Κυεη. ΖΑσοΙ. 7. χὶ. 557 ἴ., Ὠ111π1.).---νζλο ἐλὲς ἦἠαν ἄμοισ 

ποΐ ρυοοί 097 ουϊ[] οἴ. 15. γιδι 16. Ηδφτα {πὰ πιοδηΐηρ' ἰ5, ῇο δγα 

ΓΛΟΓΑΙΪΥ ἱγγεβροηβιρῖθ, αηα σοηβααυθη!] ἢῸ ρᾶγίϊθ5 ἴῃ [Π6 σι 

οὔ {πεῖν ἔδίμογϑ.-- -40. ΒΖ ας 707, γοιε, ἐμγη γομ, σμαᾶ ἑαζα γον 
7 ρπγηον ἕρίο ἐλ τοϊϊασγηδες ὅν ἐλθ τῦαν ο ἐλδο Κεα εκ] αἰπιοβῖ 

ΘΧδοῖΐγ 85 Νυ. 1425 (5Ξεα {πε ΤὈ]6). ὙΝΒοΙΠοσ ἃ ἀδῆπίία στοϑὰ 

'ἶ56 πιοδηΐ, ἰ5 υποοσγίδιη Τγυπιρ}} ΔἀΘηςῆος {π6ὸ ““ εοά 868 

Βοδά᾽ νι (Π6 πιοάδγη ῥ᾽ ρτίπιὶ ἴγδοῖς δοῦοβϑϑ {π6 ΤΙΉ ἔγοπι 

5162Ζ ἴο “ΑΚαδδῃ (Αἰ ὐο5γ-δαγηθα, ΡΡ. 81, 134, 260 [.). 

388. ΚΔ) ἃ58 ν. 3, 80 ν.ὅ9 πφῃ.---Ῥπ 1Π}] ποίϊος ἐς ἐπιρῇ. ροβιιοη οἵ 
[86 ργοη. ; οὖ, τοῦθ ὕϑνγτὶ 12] ἼΣΜη ἸῺΝ 05. 57 ἢ. 47 4235 7υΔ. 1451 5. 
151 1817; δηὰ 51: πῈ}]1ΑΥῖγ ἢ ᾿τερβ., 85 αἢ. τοῦ ,016 4.3.6 ἔχ, 2181 5. τὸ» 
2 Κα. ςἴ1,--α 15] σέγεηρέλδηι, φρισομγαρε: 438, οἵ, 15. 417.---ᾷθ. Ὧ29 .}}] ν.7.-- 
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41. 46. Τποδὲοοϊπα]1 αὐὐοθιιρὺ οὗ [110 ΡΘΟΡΙΘ ἴο ἴὉΧ00 ἃ ὙΔΥ ἰηΐο 

[826 τιου δὶ! οὗ 010 Ατηοσὶΐθ8. ΤΈΘΙΣ ΒυθΒθαυθηῦ ΒΟ] ΌΤΙ δὺ 

Κααθ}. 

Ὠϊ. 136. νον Νὰ. 14900 ἸΚῸΠ 3. 5 ὯΝ ἼΝΚ ὈἹΡΌΠ ὉΝ ἩΌΡῪ 1), 
ι2. 3 νιον Νὰ. 1455 ὈΣ ΔΚ 9 ἸΒΣΠ ΚΟΥ Ὀ2ΣἼΡΩ “1 3 τὗνη ὃν, 
το νος Νὰ. 145 Ὁ ΠΤ ὈΓῺΡ ΠΧ πὶ πο, Μ' ὙΠ ΤῸ ὃκ ΠΊδνὉ Ὑ᾿μὴ, 
τ νος Νὰ. 140 ΠΟΎΣ ἽΜ ὈΥΠΣἽ ὈἸΣῪ ΚΊΠΣ ὙΩ ὩΦῸΣ Ὁ9)2ΠΊ ῬΟΌΡΠ ΤΥῚ, 
᾿ς ςς (Νυ. 2οἱ τΡ2 ΡΠ 36.) 

41, ἮΖχε λανὸ εἰημροαῖ ἀραΐγοί )ελουασαλ : τὧῦ (εταρἢ.) τοῦδ ρῸ π 

απ βρλέ, ὅδ ο.] τοῦ (Ὁ Π)}}) Μ11 ρὸ τ|ρ---ποῖ οὐυὖζ ἀεβοεπάδηϊδἜ--- 
δηά ρεογίογηιχ 411 [ἢδὶ [Ἑπονδῇ γεαυίγες οὗ υ5. (Οἵ. Νι. 1400}, 

Νοίϊοα μον πε τεϊγοβρθοοϊ ρᾶ5565 ἔγοπι Νιι. 1425 ἴο Νυ. 145), 

σπου ΔΩΥ τοΐογεησα ἴο ν.32689, ΠΙΟ Ὀαϊοηρ5, ἴπ 186 πηαίῃ, 

ἴο Ρ.---ΟὉ -9] 85 ν.31.- δ εοριο 1} αὶ ρλξ ἐδλίηρ ἰο ρῸ τ] ἐ.6. 
ψνοηΐ ρ Παραϊοϑϑῖγ, αἰἰοπιρίβα 1 85 βδοῃῃδίπίηρ ἴο 6 ΠΙΡΌΏΓΕΥ 

ἀπάεγίακεη.---42, ΟὉ νοΐ μ, ὦ 0. [Π8 ἴεγπὶβ οὗ [6 Ῥγοβιιτοη 
Αἴ ἰδἴκεῃ πεδυῖν νεγΌΔ ΠΥ ἔγοτα Νι. 1442 (Ξες {πε Τ4Ρ0]6), (ποι Ρ ἢ 

1 ἰ5 ποῖ [εῖα Ἔβχργεβϑὶν ἀθβογ θεά ἃ5 ρτγοσεδάϊηρ ἔγοπι αοά.--- 

Ανιοπρ' γοις (ὨΞ2 03)] οἵ. Εχ. 171 3245. Νὰ. 1130 1414.-412 Ὁ, 411 
]ο5. 4195,ο. Τα βᾶπιὲ ἱποιυρθμΐ δἷ5ο ἴπ Ρ, Ὀυξ αἰνναγβ ἔπαγε 6χ- 

ῥτεθϑεά ΌΥῪ ἴδε ϑγῃῇ. ἼΠ2 Εχ. 2946 1,δν. 2611.12 (Η) Νυ. 58 163 

453..--48. δι γε “οπρώ ἐδό τπομζλὰ οὕ )ελουαῖ, δ᾽..] Νὰ. 1441-4. 

--44. Αηά (πὰ Απιογίίθ, τοΐο ἐἰυσὶξ ἐπ ἐλαξ λιεσοιηνν, σαπια 

ἔοσί ἢ... , σημα δεαέ γου ἀοτυν τι ϑεἾγ ἐυθη προ ογρια}] ἰῃ 6 
11411ο]ϑεα ννογάβ, ἃ5. Νιι. 1425.----Ζ΄ο 44»ο7116}] ἴὰ Νὰ. (πε ἔοβ ἰ5 
ἰογπιοά “16 ᾿Απιδίοἰκιῖας δηά {ἢ6 Οδηδδηϊε᾽": [Π6 σῆδηρα 15 

Ῥτοραῦὶν ἴο ῬΕ αἰἰγἱδυίςα ἴο Π᾽᾽5 τιι56 οὗ “" Απιογιίδ "1 ν. 7. 19. 320. 27 

--ς δεος “0] Ῥ5. τι813; 15. γ8, Αἡ εβεοίίνα σοπιρδγίβοῃ : 
ϑυαγΠ Πρ Δρουΐ γοιυ, 45 ρογιπδοϊουβὶν, ἃ5 ἔεγοσι οι ϑὶν, δηα 85 

ΠΟΠΊΘΓΟΙΒΙΥ 85 Ὀ665.---  υόηι τεγιέο “ογηπαλ] ἴ 6 ἔογπιασ πδπια οὗ 
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πρῶ ταρνυναῃβθώπωυτα.- απαῃαῃ Ἰρρ»ντα,. -- 

Δ4, 1)"58}} 4 ἄσ. λιγ., ἰο 6 Ἔχρίαϊπεά ἔγοπι (ες ΑγδΌ. λδηα, ἴο δε ἱἐρλέ 
ογ ας}, σοηΐ. ἵν το ορἧξ (( οτ. 2215); πεηςα ἴῃ ἩΙ. 1“. ἀεαὶ ᾿έρλεϊγ ον πεεα- 
ἰεεσῖν ἴῃ τεβρεοὶ οὗ βοΐπρ' ὑρ (ςοπβῖγ. Ἄχδοιν δ8 Νὰ. 144 πῦον; Ο-Κ, 
8 114. 2 Ἐ.8δ). Τῇςο πιοδηΐηρ οὗ ἰπὸ νογὰ ννὰ5 υπϊκηοννη ἴο ἴῃς δποϊθηΐ 
ἰγδηβϑίαίΐοσβ, ῆο δοοογαϊηρῖγ πλεγοὶν οοπη]εοϊυγοα ἔγοτα ἰδ6 οοηίοχί; (ἃ 
συναθροισθέντες, ΑΛ. ὁμονοήσαντις, Ἔ ἰηδίγαυς ] ἀγπιῖ8, Ὁ δόραρ (9), ὁ. ἑπεϊεα 
γοτγεεῖνες (Ἰλ Σμ) . Τῆς ἘΔΌΡ. Οοπιπιεηίαίογα ἀογίνεά 11 δης αν ἔγοπι 
1, 45 ἰπουρῇ ἰἴ πιοαηΐὶ 20 55) 1ο7 (οἴ. Νὰ. 1400 212)5- γέ ἍΦ τὲ); δῃά 
ἘΔΒὮι ραγαρἤγαβοϑ δοσογάϊηρὶν Ὁ8)Ὁ}}» Βοηςος ΑΝ. ““ννεγα γεδάγ." 
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Ηοτγπιδῆ νὰ Ζορῃαῖμ (Τ]ἃ. 117: {Π6 οτρὶπ οὗ ἴπΠ6 πδπΊε 

Ηοτγπιδῇ 15 γε ϊαιεά 26., δηά Νὰ. 213. Ασοοογάϊηρ ἴο οπα ἔγδαι- 

τίοη ἰἃ ννὰς 580 οδ δά Ῥδοδιιβα {Π6 ἰβϑγϑρι τα ἀηᾶάθγ Μοβος, ἴῃ 

[]Π͵|πηεηΐ οὗ ἃ νονν, ἀδνοίβα τ ἴο {Π6 λόγοηε οὐ Ὀδη (οη 75}; 

δοοογάϊηρ' ἴο δηοίπογ ἰγαάποη, τ γοοεῖνϑά 15 παπηθ βογηδννῃαδῖ 

Ιαΐθγ, ἤθη {πὸ {τθ65 οὗ ᾿δῇ δηα ϑ:πιθοη ἀδνοίεδά 1ξ ϑι π}] τὶν 

πη [Π6 σοιιγβα οὗ {πεὶτ σοπαιοϑίβ. ἩογπΊδῇ 15 πηθηἰοπϑα θαϑῖάθς 

7οβ. 12’ 1580 (α οἱΐν οὗ Τυπάδῃ, ἰπ {πΠ6 Νερ ῦ, ου {π6 Ὀογάογ οὗ 

Εάοπι) τ 5. 2030: 705. τοῦ τ ΟΠ. 4391 15 γεοκοηβδά ἴο ϑ:πΊθοη. 

ΤΠ 5116 15 πποϑγίαίη. Ἐ5-ϑϑραια (ϑεείζθῃ, 11. 44; Ῥδὶπιεγ, 

7 εδογέ οὕ ἐλ6 χοάς, 374-80, οἷ. 512 .), ἴῃ ἃ ρἷδιπ ἴῃ {πὸ 

ν δάγ-οἰ-Αργαά, αδοιιξ 25 π|}165 ΝΝΕ. οὗ ᾿Αἰη- Καχ!5 (Κάεϑβῃ), 
85 Ὀδδθη βιρρεϑίθα. Α5 Π11Ππ|. γεπιαγίςς, {Π6 διτπδίϊοη τνουἱά 

6 δυαθῖθ, ἱπουρ ϑοδαΐϊία ἀοαβ ποΐ σογγοβροηα ὑῃοποίϊοδν 

ἴο Ζερμαίῇ (Π5Ν), δ5 1 5ῃοιυ]ά ἄο. ὙὍῇπα οχιϑίϊηρ γυϊηβ οὗ ε5- 

ϑαραιία ἀδΐα ἔγοπι ΟΠ γιϑίίδη {ἰπ|ὲὸ5. ὍΠα ἴοννη ἰὰν ἴῃ {Ππ6 σεπῖγε 

οὗ ἃ ννε]1-οὐἱναιοα αἰσίγιοϊ ; δηά {π6 Π11Π5 ἀτοιιηα βἤῆονν ἴγασες 

οὗ ἔογπιεῦ ογοῃαγάβ, δηά θύγαοθβ οὗ νἱπογαγάς [Ὁ {Π15 θὲ {πὲ 

δια οὗ Ηογπδῇ, ἴΠ6 ϑγδϑὶῖθβ, οὐ {πΠῸ6 οσσαβίοη ἰῃ αἰαϑίϊοη, 

11 να αἰζεπιρίθα ἴο ἔογοβ {πε ὶγ νὰν ᾿ηΐο σαπδδη Ὁγ οπα οὗ 

1ῃ6 ρᾳ5565 δροιιξ 20 πηϊΐθς Ν, οἵ Κδάβθϑῃ,---ργοῦδθῖν, τῇ {86 

νίαν οὗ 56 1γ ἴακβη Ὀεῖονν θ6 {π6 γι οπθ, {πὸ ϑ αάν Μαυγγεῇ, 

ψνΠΙοἢ τὰηβ5 ἔγοπὶ 5ὉΝ. ἴο ΝΕ., δηά νῆηϊοῦ ννουϊὰ Ὀτὶπηρ 

{Π6πὶ ἰονναγάς 6δ5- ϑ6δγ. ---- 7} «8ε17] οἵ. 705. 1117 127, νυ ῇογα 

ΡΛΟΙΕ Παῖς [οὐ {πΠ6 Ῥάᾶγθ πιοιιπΐαῖη}, {πᾶΐ ῬΌΘΙΠ ἀρ ἴο 

ΘΟ, 15 πιδηϊοποά ἃ5 ρατγί οὗ {πῸ ΘοιΠογη Ππ|ξ οὗἩ σαπβϑδη. 

Ταγαπθι}} (λ..-8. ΡΡ. 91--102) Πα5 πιαάβ 1 ργοδῦϊα ἐπαΐ {Π15 15 

ΠΕ εοἰδναίθά ρίαίη οὗ 65-56ογ, Ν. οὗ {πὸ Ννδὲάν Εδίκγθῃ, νυ] οἢ 

ΓᾺΠ5 ἴῃ ἃ ϑουῖῃ-Ν δϑίθγν ἀϊγθοίίοη 55Κ.Ν. οὗ {ῃ6 Πεδά 568, δπὰ 

ἴογπηβ {π6 παίιιγαὶϊ Ὀοιπάδγυν [1π6 Ῥεΐννθβεαη ΟὉδηδδη δηά {πὰ 

πιοιηίαίη5 ὟΝ. οὔτΠε ννδάν-ε! -Αταθδῃ ({Π6 [6061] Μυϊγᾷῃ). Α5 

Καάθϑῃ 15 ἀδθβογιρεά (Νὰ. 2016) ἃ5. οὐ {6 Ὀογάοσγ οἵ Εάοπὶ 
(εἰ τ), 1Ε τ Ὅ6 τρμν ρῥἱασεὰ δὲ ᾿(Αἰη-Καάϊβ, {πὸ Ἑδοπηῖῖε 

ἰογγιϊογυ νν1}] ποῖ ἤανα Ῥθθη σοηβηρδά ἴο {πΠ6 ταρίοη Ε. οὗ {Π6 

᾿Αγάραῃ, Ὀυϊ ν1}} να δπηργασθα πηοῦα οἵ [655 οἵ {Π6 πιοιη- 

ἰαἰηοιι5 αἰπίγιος οὐ ἴπΠ6 οἵπογ οἰάθ, ἴο {π6ὶ 5. δηὰ 9ῈΕ. οἵ 

]υάδῃ. (Ὁ ὄχρύοβϑ “)ῦΌρη: ϑεῖΐγ ἴο Ηογπιδῃ" (ὙΦ ἴοῦ 

Ἴ}»02) ψνῃιοῃ, [ΕΓ {πὸ Ἰοσα ΠΥ ᾿πδὲ συρρεβϑίοα ἔογ “"ϑεΐγ᾽" 
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6 τὶρῃΐ, ἰ5. ργοῦδοΪν ἴπ6 {τα γοδάϊηρ : ἴογ, {ποιρὶ {Π6 

56η56. ἰ5 ποΐ πιαίογιδιν αἀἰβεγεηΐῖ, ἴΠ6 σοπιθίπδίίοη “" ἴγοπ 

νὸν 10 5 σοπηήοη δἃηα παίιγαὶ (566 Ὀεϊον).-- -4ὅ. “γιά 
τοοῤέ δοΐογὸ 7ολουαλ)] ἴῃ ρεηϊΐδποθ: πᾶ. 2οϑβ (οἴ. 213) 2 Κ. 
2219.- ΛΑῸΣ ραῦὺθ δα7' () 1} }}] {πΠ6 ννογά 15. .σοπηπίοη πη Ροείγυ ; 

θυ ἴῃ ργοβα ἴξ οσοιγα Ῥοϑίάδβ οηἷν Εχ. 1536 (1 Ὁ ψῬῸΦ), δπά ἱπ 

Ιαῖα δυΐμοῖ (ΝῈ. οὔὐ 2 (ῃ. 424}9).---46. νὼ γὸ αδοάρ ἐπ 
Αασοδλ] τἴῃ6 ρῆγαβθ σγεΐεγβ. ἤεῦθ ἴο {π6 ρεγίοά ἱπηπηθαϊδίοὶ ν 

[ΟἹ]οννίηρ {πΠ6 ἀείοαι δἱ ΗἩογπιδῃ; δυΐ ἴθ Νὰ. 2οἱ (ΤΕ) ἰΐ 15 

564 οὗ {Π6 ρεγοα 1ι5ὲ ὈῬεΐογθ {Π6 πηθϑϑαρα δϑηΐ Ὀγ ἴϑγδεῖ ἴο 

τῆς ΕἙΕάἀοπηίαβ, 28 γϑαῦβ βυθθαιθηςν, σγανῖηρ ΡΟΓΠΊ5ϑοη ἴο 

ΟΓΟ55 {ΠΕ ῚΓ ταγγιΐογυ, ἴῃ ογάδγ ἴο γοδοῦ {πῸ Ε'. δ οἵ {πε Πεδά 

5εδ. ὅὅ6εὲ {υγίμπογ {Π6 παχί ποίβ Ὀιΐ οπΘ.---Ασοογα γι ἐο {δὸ 

ἄαγ»-ς ἐλαΐ γὸ αδοίδ ἐλ676}] ἂὶὸ ἜχαηΊρὶα οὗ [ἢ ““146πὶ ρεγ ἰάθη 

Ιάϊοπι, οἴἴδη Ἔδπιρίογθά ἴῃ [6 Θϑπηο Ἰαηριιαρο5, ἤδη ἃ νυ γιοῦ 

15 ΘΠ Γ ἀπ 80]6 οὐ ἢα5 ποῸ οσοαβίοῃ ἴο 5Βρεδῖκ δβχρ τοι γ. Οομρ. 

2015 (6) ἐἢονν ψ ραβϑϑεᾶά {ῃγοιρὴ (Π6 πιιάβσέ οὗ ἴῃ παίοηβ 

1Πγουρ νΠΙΟἢ γα ραβϑθα,᾽} 1 5. 2213 ““δηά {πϑὺ ννϑθηΐ δροιιῖ 

νΠογα ΠοΥῪ νηΐ δῦοιϊ,᾽" 2 5. 1539 2 Κὶ,, 81 Ζεοῇ. τοβ, Τα 
ἸάΙοπῚ 15 ΟΘΟΡΙΟΙΙΒΙΥ 1Ππϑἰγαίθα, Θβρθοῖ αν ἔγοπὶ Ασαῦῖο, ὈΥῪ 

Ιἀρατάβ ἴῃ ἃ ποΐβ δ {πε επά οὗ {π6 ἡ εαζέογίμρε 670 71»γ721 

(18,74), Ρ. 156 ., ἔγοπι νοβα δχαηΊρ]6 5 5ΟΠΊΘ ΒΡΘΟΙΠΊΘἢ5 8Γ6 

οἰϊεά ἴῃ {πῸ νυγϊϊεγβ ποία οὔ 1 5. 2313.- την ἄαν5] ἴῃ 8 βαπια 

δχργαϑβίοη, δΔρρ] 6 πόα ἴο ἴπῸ βοϊουσγη δ αδάδθϑῃ, 15 δρρ]ϊθά 

10 21 ἴο {Π6 νναπάδδσίηρβ δροιιΐ Εάοτη. 7Τῃ6 ὄὌχργϑβϑίοη 15, ἢον- 

νοῦ, ἃ ναρὶια οὔθ, δηά πϑεά ποῖ πϑοθϑϑαγν ἴῃ ΟΠ ΡΑΘΘΑΡῈ5 

ἀαβιρηῃδία ἃ ρεγιοά οὗ 5: Ππ|11ὰγ Ιεσηρίῃ. [Ιἢ 21] (566 ποίβϑ) 1 πιιιβῖ 

ἀφξηοίΐα 4 ρεγιοά οὗ 427-28 γϑδίβ, 50 {παΐ, υη]655 {πΠῸ6 ργεβθηΐ 

Ράββϑαρξ θὲ ἱποοηπίβίθηϊς (611. Οὔτε. ττὸ, 200) νυ 21:14, 1 

σδηποῖ ἤδγα ΘΓ 06 πλοῖα ἤδη ἃ ἔδνν πτοηῖ ἢ. [Ι͂η ροϊηίΐ οὗ ἔδοΐ, 

Ποννανθῦ, ἴννο αἰ δγεηξΐ γαργοϑθηΐδίοηβ οὗ ἴΠπ6 σοιγβα ἰαίζθη ὉΥ 

[Π6 5γδϑὶ65 δζεγ {Π6 ᾿ποϊάθηΐ οὗ {Π6 5ρ165 αἱ Καάβϑβῃ αγὰ ἴο Ὀ6 

ἀξ, Ὑ»ΨΡ3] (ΠῸ βιυιβιιυξίοη οὗὨἨ 2 ἴογ Ὁ 15 ρα θορσδρῃϊοϑ!ν σα5Ὺ ; ἴογ ἰΠ6 
ΗΞεΌὉ. αἱρῃαῦδεὶ ραββεά [Ὡγουρὴ ἃ βίαρε ἰπ νῃοἢ {ῃ6 ἴννο Ἰεξίογβ γεβεπι δε 
Ἔδο} οἴπογ ἔδγ πιοῦα οἰοβεῖν ἴΠδπ πον ἀοὸ εἰἴ ποῦ ἴῃ {Π6 δύομδῖο οὐ 'π {Π6 
πιοάδγῃ βαυαῦα ομαγδοίογ, απὰ (ῃ6 νϑγϑίοηϑβ ΒΌΡΡΙΥ πηϑην ἱπβίδποαθς οὗ 
{Π6ῖγ Ῥείηρ σοπἤιδεά ; ϑαηεφθῖ, Ὁ. Ιχν}}. ἫΜ. .. 10, 85 1. 11538.2 5, 535 αἱ. 
ὙΨΨΌ 15 δοςερίεα ὃν Κζη., ΚΚοβίεγβ (2) 5 έ.- Βεβολιοιτυίηρ υαϑι θη ἤει, 
Ῥ- 53), ΚὄμΙεν (8 ὲδ]. σεοεῖ. Α. Τ.ς ἴ. 305), ὈΠΠ]πι., ΟΘε1}. 

“«ἀῇ ... ᾿ 

- 

- πὰ». «(ὅν αὡ. 

--» ὦ ἄν»... «ὦ 
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ἔουπά τη {π6 ΟΥἿ., νηοῦ δἰ θα πιβ ἱπηροβϑὶ 6 ἴῃ βοηλα γαϑροοῖς 

ἴο ΠαγπιοηϊζΖα. 

Αςοογάϊηρ ἰο Ε ἴῃ Νυπιθοεγβ, (πῸ 5γϑο 65, αἴεγ (Πς ἱποϊάδηςξ οὗὨ ἰῃς 
5ρ᾽65, ᾶγὰ οοπηπιδηδεα ἴο “ἴυγη Ὀδοῖς τηΐο (ἢς τυ] ἀεγηθ55 Ὁ πὸ νδὺ ἴο (ῃς 
Ἐεὰ 8ε84" (Νιυ. 1425. ΜΝ Βοίμον {πον αἱ (Πἰ5, 15 ποῖ 5βἰδίεα : δῆοσγ (ὃς 
ἀείεδλι δἱ ΗΠογπδῆ (Νυ. 149-45) ννὰ πεχί γεδά οὗ ἴπεπὶ ἰπαὲ ἴπὸν “ δροάς ἴῃ 
Κααάθϑῆ " ου {δε [ννεβίθγῃ) Ὀθογάες οὗ Εάοπι (Νυ. 2ο]- 16),---ὧβ βθεπΊβ οἰεδγ, 
ἰπ ἰῃς ,Μογέϊρίλ γεαῖ οὗ ἰῃς Εχοάιβ ; Βοηςς {πεν βεπὰ ἴο Ἴγάνα ρεγηββϑίοη ἰο 
Ρδ55 ἱῃγουρῇ ἰῃς Εδοπιῖία ἰογγιίοσυ, νϊοῖ Ὀεΐηρ γεΐυβοα, (παν ἔυγη δϑιάς, 
δηᾶ ριοοθοά “Ὅν (π6 νὰν ἴο ἱμε δα 56δ,᾽ ῖἢ ογάδσγ ἴο “"οοπιραϑβ5᾽" (86 
ἰαπά οὗἩ Εάοπι οὐ {με ϑουίῃ (2015 3 212), δηά 50 ἴο γεδοῦ ἰῃῈ νι] γηθ55 οὐ 
{πε Ε. οὗ Μοδῇ (218). (ϑιπιδυγ 1υΔἃ. 1116 18. Ποῖ ἰ8 Ὀαβεά ον θην 
ἀροῦ [Ε.) [Ιη Πιὶ., δος ἴῃς τερυΐϊδα δἱ ΗἩογπδῇ (151-66), (ἢ 5γδε τ ε5, [ἢ 15 
βαϊ!ά, ““δροάε ἴῃ ζδάδϑβῃ " δὴν ἐδυϑ (15) : δἷϊεγ {Π|8, ἰὴ ορεάϊεηος ἴο ἴδε 
ἰη)υπηοιίοη οὗ 19 (Νὰ. 1435), ἴπον ““ἴαγη Ῥδοεῖὶς ἴἰο {πε νὴ] ἄεγηθϑ5 ὈΥ (Π6 ῬΔΥ 
ἰο ἔπε Βεά 96ε4,᾿ δηὰ ““σοπιραβϑ5 Μουπί ϑεῖΐγ πιδὴν ἀδγβ᾽ (21), ὑπ] δὶ 
Ιεηρτἢ {ΠΥ ἄγε ἰο]ά (25) (μαὶ 1πογ πᾶνε ἄοπε {1153 Ἰορ ἐπουρῃ, δπά ἃγὰ ἴο 
“(υγη πογίπιναγαά ᾿᾿ : Δοσοογαϊηρῖν, ργοοδοαϊηρ ἴῃ (5 αἰγεοίίοη δ᾽οηρ ἔπε Ε,. 
Ὁογάες οἵ Εάοπι, (πεν αγῦνο, 38 γϑδῦϑβ δεν ἰεανίηρ Κδάεϑῃ-Ὀαγηςεδ', δἱ (ἢ ς 
ἰογγοηΐ Ζογεά, οἡ ἔπ Ὀογάες οὔ Μοδῇ (28: 15 12). 

Τῆσβα ἔνο παγγδιϊνοβ ἱπΊ ΡΥ ἱνο ἀἰεγεηξ οοποορέϊουβ οὗ [5γ86}᾽5 νη άογ- 
ἰηρ8. Ὁῇο γδίποῦ γοπιδγκδῦϊςο υ86 οὗἉὨ (ἢ βαπιὸ ρῆγαϑβοϑ “" δροάς ἢ δας," 
Δηά ““ σοπιραϑϑίηρ " (ες ἰδηά οὗ Εάοπι, ἰο ἀδηοῖς ἴω ἴῃς ἵἔνο πδεγδῖνες 
ἀϊβογοης ρογιοας οὗ ἰδ 28 γϑδγβ (οἷ. Ρ. 31, ἀπά οἡ 2), ἰ5 ἱπάδεά, ἴῃ ἰἰϑεϊ, 
ἃ ᾿ἰἰογαγυ ρεουϊατγ ἐν, νΠΙ ἢ πᾶν Ῥε ἐχρ αἰ πεὰ ἃ5 Ὀεΐογα (ρρ. 1ο, 15, δίς.) ; 
Ῥυϊ ἴῃ {πὸ ρῥγεβεηΐ οδϑδεὲ με εἰβδγεπος 8 τογε ἴπδη 8. πιεγεῖν ἰἰἰεγαγν 
οὔθ. ἴῃ δϑιϊπιδίϊηρ ἰἴ, ἔννο δἱογηδίνεβ ἤανε ἴο Ὀ6 οοηῃδιἀεγεά. (1) 1 
{πε ῥγεβεηΐ παιγαίϊνα οὗ 1ΕῈ ἴῃ Νυπιῦεγβ 6 οὐγιδίείο, (6 418 γεᾶγϑ 
'ἰπ ἴῃς Ἡ]ογη655 Μν}}} παν Όδεη βρεπὶ δὲ δαδϑῃ : ποίῃπίηρ 15 βα! ἃ οὗ 
(6 5γϑϑῖ 65 πιονίηρ αἰβεινπεγε; δηά ἴδε οἰγουϊὲ τουπὰ ἙΕάοπι (Νυ. 215) 
Ψ11 πᾶνὸ ἰδκδη ρίδος δὲ {πε εἴοδβε οὔ {Π18 ρεγίοα, πιδγεῖν ἴῃ ογάογ ἴο 
δηδῦὶς {πὸ γα 68 ἴο γοδοῦ (ἢ6 Ε.. 5ἰάς οὗ Ϊ]ογάδη. ἴω {(Ππ|8 οδϑδε ἴῃς 
τεργεβεηϊδίίοα ἱπ Ὠΐϊ. 2.15, δοοογάϊηρ ἰο ψ πιο ἢ 48 γοδῖβ οὗ ἴῃς 
τννδπάογίηρϑ δὰ οσσυρίεα δηίίγοῖϊγ τ ἱἢ εἰγοϊαρ ἀρουὲ Μουπΐ ϑεῖγ, 11 θὲ 
ἰγγοσοηοῖ δος τυ 1Ἑ. (2) 1 ἴξ οουἱά θὰ αϑβϑυπιεά {πᾶὶ ἴῃ6 παγγαῖϊνε οἵ 
]1ΕῈΕ Ὀεΐννδεη Νιυ. 14 απά Νυ. 20 18 ἑποορεῤΊοίο, απὰ ἰπδὶ τὸ οπςς ἴοϊά Ὦονν 
{π6 Ιϑσγδοϊεβ, δϊζο σγαπιδίπῖηρ- -Ῥογῆαρ8 ἃ ἴεν πιοηϊῃ8---αἱ Καάεϑῃ, 
αἴἰογιναγάϑ νδηδογοά βουϊζπιναγάβ, ἴῃ ορεάΐοηςς ἴο (πΠ6 οοπμηδηά, Νυ. 1475, 

{πε ἰῃς βοϊουγῃ δἱ Κδάσϑβϑῃ, γεϊαϊεὰ ὃγ 1Ε ἴῃ Νυ. 2οἱ, νου]ϊὰ ὈῈ ἃ Ξςεουμαῖ 
νίϑιὶ οΥ̓́(Β6 βγβδοῖος ἴο {πΠῸ 8άπιῈ ρίδος, δἴεγ (ἢς ναπάδγηρϑ ἴθ (Πα 
ΜΠ] ογηο55 δα Ῥδοη Ποπιρίεἰο, 5οπὶα 48 γεδᾶγθ δἴεγ ἰῃ6ὸ ἢἤγβθβί. Τῆς 
βυρροπί(Ιοη ἰμαὶ 1Ε᾿5 παγγαῖΐνε ἰῇ Νυπιθεῦβ 48 Ὀδε ργεβεγνεά ἱποοῖ- 
ΡΙείοῖν 5 ποῖ ἰπ ἰδ αὐϑίγαοϊ δῇ υὑπγοαβοηδῦϊε ομα; δηά {π6 δϑϑυπιρίοῦ 
{ηδι Νὰ. 20] σΘρθακϑβ οἵ ϑεωσραὶ νὶϑὶὶ οἵ ἰΒς ἰϑγδο ε8 ἰο ΚΚδάεϑἢ ἢδ5 Ὀεεη 
ϑοπογα ν πδάς ὈΥ σοπιηοηίδίοτγβ : θαΐ ἐνεη 80 πε ἔψὸ παγγδίινοβ ἄο ποῖ 
Βαγπιοηΐζε ; ἴοσγ δἰ που ἴῃς 5εποα οἵ Ὠὲ. (Ἰ 21) ψουϊὰ ποῖ ἴῃ ἰἰ5εῖ ὈἊ 
σοποίιυπῖνε αρϑϊηϑέ ἃ βοοοηὰ νὶϑῖὲ ἴο ζαάδβῇ, βοῇ ἃ νἱβὶϊ ἄρρεᾶγβ ἴο ὃς 
ἱησοηϑἰπίοπς ΜΠ 214, λνῃϊο ἢ ἀἰ]υ.8968 ἴο {πε [ϑγδε 1 658᾽ ἀοραγίυγε ἔγοι 
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Καιύςβῃ-Βαγπθα', 218 γεαγβ ργαονίουϑν, ἴθ ἰογπ5. ἰπρἰ γηρ ἰπαΐ (ον δασ 
νοΐ υἱείϊεα ἐξ οίποε. Ὠϊ. 8."16 (ῃυ8 δυρροτγίβ πε νίενν {πδὲὶ {πῸ 15γδθ 65 
νιΞτεὰ Κασοβῃ οὔςς οἿἱΥ, δηὰ δὶ Νυ. 132-14 δῃὰ Νυ. 20 τεϊδίε, 

τεβροοίνεϊγ, (πΠῈ Ῥερίπηϊηρ δηᾶὰ πὰ οἷοβα οὗ οὔεὲ αδπά ἴῃς 5δπ)ὲ βο͵]ουγῃ 
πογε. Ε 

ΤΣ ἀἰδογαρδηου 15 δοκηονίεάροα Ὁ. Ὠ)111π|., ποΐ 1655 [ἤδη 

Ὁγ ΝΞ ΙΏ., ἀπά 15 διἰγὶϑαϊθα ὈΥ πὶ, πο ἀουδὲ τγιρμείγ, ἴο {Π6 

ἔαοϊ ᾿ἴπαὶ πο ἥχαά οὐ αἰϊξίιποῖ γδάϊοη οχ σε γοϑρθοίϊηρ ἴῃ 6 

Ἰουγπουίηρδ οὗ {πε ᾿σγδο τος ἰη {πΠ6 νι] ἀογηθθβ. Ασοογάϊηρ ἴο 

]1Ε τῆο 48 γεαγβ ἴὼ {π6 ψι]!ἀογηθ55 νοῦ βρεηΐὶ αἱ Κδάεϑῇ ; 

δοοογάϊηρ' ἴο Ὠΐ. {πεν νογα βρεπὶ σαν ἔτοπιὶ Καἀεϑῇ (214), ἴῃ 

᾿νδηάογίηρ ρους Εάοηὶ (21). Ὑἢδ6 ἀϊδογερᾶθου 15 ἰθϑβθηθά, 

[που ποῖ γοπιονεά, ὈῪ (ες σοηβίἀδγαίίοη {πὶ δαάθϑῇ ννὰβ 

βιὰδἰοα οἡ πε Ὀογάεγ οὗ Εάοῃ (Νι. 201). Τῇ δπάδανοι ἴο 
βοῖνα 1 ΌΥ [Π6 Ὠγροίπεβιβ πὲ ραγί οὗ {Π6 5 γδρὶ 65 γοπχδϊπθά 

ἴῃ Καάδςῃ, νῆα τΠ6 τοϑὶ νψαπάογεα ἴῃ [Π6 νὴ] γηθθ5 ἢ 

Μοβαβ (ϑοῆυΖ δηά οἰμογ5), ἃ5 Ὠ111π|. οὔβεγνεϑβ, 15 ἱησοηβίβίθηϊ 

ἢ [Πα τοχὶ οὗ Ὠΐ1.; ἰὴ τΠ6 Ηδῦτγον (Π6 ργοποιβ ἀγα ὑποχ- 

ὈΓοϑβεά, 5ὸ (δαὶ ἴπδγα 15 πο δηῃιΠ6515 Ὀεΐνεοη γὲ οὗ 14 δηά 

“υὁ οὗ 21 (οἴ. 2015 (6)», αιιοϊεά οπ Ρ. 341). 

Ὠι. χα, (Κεβυπιρίίοη οὗ 14.) 
2 ςνςνς (Νω. 216 οτῖκ γκ ΠΝ 2200 Ὁ Ὁ" ΤῊ.) 
2:88 τς ν να Ϊ' Ϊ' 

“80 .Φ Φ Φ 9ϑ σ΄. Νᾶυ. 41}, 

“29:12 Θ Φ [] Φ “ "- 4 

δ ς ς ς ΟΝ, 21" 
2 ςςς Νὰ. 4235 πα 03 ὯΠ ἽΡ. 
218. κ οςς Γῇ Νὰ. 2113 (πε Αγποῃ). 

1. 1. 85, ΗΟ [80 ΙΒγ80110608, αν ηρ ὑυγχηθὰ Ὀδοὶ πο [80 
ὙΠ ΘΤΏΘΒ58θ, δηἃ Βδνϊηρ δρθηῦ το} 10 ἴῃ οἰσοὶηρ δρουῦ 
Μουχπὺ ΞΟ ἿΣ, ΟΥΘ δὖὺὴ Ἰθηρίμ αἰχοοίθα ἰο ὕσσῃ ΝΟΣ ΑΙ Β, 80 
ἃ8Β [0 Βκιχύ {10 Εἰαδύθσῃ Ὀοσάθσ οὗ ἘΠ ΔΟΙ.----«41΄ς "ελουαλ τῤαΐξο τριο 
»26] τ Νυ. 1435.- -Απα τῦῦ οοηβαςεοαῖ ἔλθ νηομρίαίης ΟἹ 8 1γ 
(13) »παὴν 4475] οἴ. Νὰ. 21: (Ἰ1Ε) ““. .. ὃγ ἴδε ννᾶὺ ἴο (πε Εεά 
568, 20 σογηραδς ἐδα ἑαηα οὗ Ἐαον᾽" (νὶΖ. αἴζεσγ ρεγηιϑβϑίοη ἴο 

Ρ455 [πγουρὴ {π6 Εαοπίς ἰεγγιίοσυ μδά Ὀεεη τεδιβεα). ὙΠΟΓΘ 

1ἴΠ6 Θχργαϑϑίοη 15 ἈρΡρΙΙοα ἴῃ 115 πδίυγαὶ! βθῆβα ἴο (ἢ6 ἢἤπαὶ 

Ῥάβεαρε οὗ {πῸ ᾿ϑγϑϑῖ 5 γουηάᾶ [πὰ 5. οὗ Εάοπι; ἰῃ Ὠ[ΐ. 1 15 

ΘΡΡΙΙεἀ αἰ βαγαητν ἴο ἴπεῖγ νναπάθηρϑ ἀυγηρ 347-238 γεαῦϑ--- 

ἴον ν.1.}4 βῇον {μδὲ (Π15 15 ψν παῖ {π6 ““πιδὴν ἄδυϑ᾽ πκιβῖ 

93 
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ΘπΊρτγδοο---αδοιὲ {πὸ ὟΝ. δηά 5ΥΝ. θογάογϑ οὗ Εάοπιὶ (οἴ. ΜΝ ΙΕ. 

Οοη. Ὁ. 200). (Τῇῆε ϑδυρροπίί(ίοη ἰμαΐ ἴπ6 ἰουγπον ἰηΐο ἴῃς 

ὙΠ ἄαγη655, 218, ποθ 5 {πῸ 27--28 γοδγϑ, δπὰ ἰῃδΐ {ΠπΠ6 οἰγουϊί οὗ 

Μοιηὶ ϑεῖγ, 215, 15 1Π6 βαπὶα ἤηδί βἴαρε δὲ 15 γεξογγεά ἴο ἴῃ 

Νιι. 213, 15 μαγαϊΐν ργοῦδοϊα; ἔογ ἴπθη {ΠπῸ ἰΙοηργ ρογοά ψουἹά 

ΡῈ ραβϑϑεᾶ ὍυΥ ψηπουΐ Δηγ πιηΐ οὗἁἩ 15 ἀυγαίίοη, ψὮ116 {π6 ἔδν 

ΤΟ 5 δἱ 115 θερΊπηϊηρ' δπά δηά ψουὰ δδοῦ 6 ομαγδοϊεζοα 

85 ““ΠΊΔΠΥ ἀδγ5,᾿ 140 21.)---3β, Ζ μη γοῖε τιογέλπσαγα5] [6 15γδεῖ- 

[ῖ65 πιισί θὲ ἱπηαριποα Ὀγ {Π15 {Ππ|ι ἴο ἢανα πιδάδβ {πε ῖγ νὰν 

αἰοηρ ἴπ6 5ΚΥΝ. δμὰ 5. Ὀογάογ οὗ Εάοηι, 8ἃ5 ἔα δ5 ἴδε 5Ε. επὰ 

οὗ {πε ᾿Αγάδαῇ, 50 ἰῃαΐ ἃ ἔπτη πογίῃνναγαβ νου δὲ οποο ἰϑδά 

ἴπ6πὶ δἱοηρ ἴπ6 Ε. θογάογ οὗ Εάοηὶ ἴῃ {π6 αἰγεοίίοη οὗ Μοδϑ. 

--Α-. Τῆς Ιβϑγϑρῖῖο5, ἴῃ οτοβδίηρ ἰπδ6 Εδϑίογσῃ ἐγοπίίοσ οἵ 
[ῃΠ6 ἙΕαοπιίεβ, νεγα ποῖ ἴο πιοΐεδί ἴπθῆὶ ἴῃ ΔΥ ΨΥ. ΤΕ 

ΡΔΑ55ΔΡῈ 5ἰδπάβ ἴῇ πὸ σοοηποχίοη νι Νὰ. 20 1421, νυ ΒΙοἢ παγγαΐθς 

(Π6 δρρ]!οαϊίοη πιδάς ὃν 5γϑεὶ ἔγοπιὶ Καάδϑῇ, οἡ ἴῃ ᾿εςεγη 
Ὀογάεον οὗ Εάοπι, ἔογ ρεγπιιϑϑίοη ἴο ρ855 ζάγορᾷ ἴῃ6 Εάδοη,ῖς 

[ογγοσυ, νηοῦ ψὰ5 τοισδοά. ΤΤῃδῖ ἱποϊάδηϊς Ῥεϊοηρθ ἴο δι: 

Θδγογ βίαρε οὗ (ἢ6 5 γϑρ 65᾽ τνηάογίηρβ, δηὰ 15 ποῖ πο(ϊοεὰ ἴῃ 

Ὠι:.---4, οι» δγοζλγοη) οἵ. 2386) Ατ. 111 ΟΡ. 10.125 ΜΔ]. 13.-- 
ράϊολ ποοῖ ἐμ 5617} τ3.--- ἩΪ δὲ αὐγαϊά οΥ γοτἾ [6 ᾿Ἰπιθ πο ἢ5 
οὗ {πὸ Ιϑγδοί ας Ὀειηρ' ᾿ἱπιρεγίεοςν κπόννῃ: οἷ. Νὰ. 2018:20.- (Ὁ 

ἑαζο ροοα ζθθα (ἼΝ Ὁ ὈΓΓΘΦ})] οὐ 49.---ὅ. δ) 5. ὙΥΤῸ] οἴ. 113405. 
13.--Ε, Κὲ τλαὶ δώγολασο γοοά, ὧ.ἢ ἴῃ 54πι6ὲ βρίγι: δά θθδη 
βῆοννῃ Ὀγ (δα 5γδϑί 65 ργανιοιδῖὶγ (Νὰ. 20}7.19); θυϊ 1 Πδά 

[Δ1ἰεἀ ἴο ὄνοῖε ἃ ἔανοιιγαῖα γαβροῆβα οἡ [π6 ραγί οὗ ἙΕάοῃ.--- 

ἡ. ΤΟΥ ἀγὸ δϑϊς ἴο ἴγεαΐ Εάἄοπι οἡ {Π656 ἰδγηιβ, ᾿πδϑπλθοῇ 85 

ἀοά [45 Δριπάδηςν ὈΪς5ςοα {Πεπὶ, απ ὄνθη ἴῃ πα ψ] ἄογη6 55 

11. 3. Ὁ 31] 15.--- .)5] 17.--ἃ, Ὁ53}] αγε βαςεέρρ,---ατα οῃ πε ροϊπξ ἴο 
ρῬᾶ55β.0. Τῆα ρίορ. δχργοϑϑοβ {6 ἱπηπιπεηὶ ἔπίυγε ((Π6 50-οδ᾽ εὰ ,εξ. 
ἐηπςέα» 5), ἃ5 ἔγεαιεπίν, 650. ἴῃ (18 Ῥοοῖς : οἷ, 10) ἐς ρἰνίηρ, 139. 35 39. ,χὮὉ 
41:8 ς16 δις, (Ὁ τ. 8ὶ 135. 3).-- 9122] δλγοιρῆ, ποῖ ὃγ (Ὧν, οὐ πη ν.}8δ): 2 ὋΨ 85 
Νὰ. 2018 3 Ἴ»Ἔη πὸ ἴπου δηλ! ποὶ ρα85 ἡλνγοιρὰ τμὲ (ἰ.6. τπγουρ ἢ τὰν 
ἰογγίζογυ), 2133 1 5. ο" δτο.---ὃ. 03. γυγη ὕΝ] πἪ3 (Ρ16}), ν ἀκα 111, 5. 10 ἐχοῖΐε 
βίγα (Ῥγ, 1518); ἤεποα ἴῃ ἴῃς ΗἩΙΉΡ., νυν 5, “10 χεῖίε οπεϑοὶ ἀραϊηϑῖ, 
ἐριραρῈ ἐη οἰγίε αὐἰέλ, ῥγουοζό: οἷ. ν.3.19.3. Δ κΚ τ4}0 ἢν, (5ες ΕΝ. »"παγ.). 
-τ-αϑ}} δῇ ὑποοπιου νογά, πιοϑὶὶν σοηῆπεά ἰο Ὁ δηὰ [)" (ν.3. 9. 13.19.} 
429 7ο8. 1ι}δ 125 ἢ : οηἷν Ὀεβι 65 Τυά. 21} 76γὶ 428 5. 616 2 (ἢ. 203, Τῆς 
υδϑ08] βγηοη. 5 πῦπ}, οσ (ἡ Ρ) ἼΠῈ.--θ. 8 Κ0] άϊοπι. νυ νεγῦϑ8 οὗ θυγίην : 
Οη. 1737 705. 2433 ἄχος. ---. π|] υϑδεά 45 δὴ ἰἸηάσο]η. δάν. “Κποτῦ, αἰγεαάν, ἰοτγ 
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Ρογηγ 64 ἔπαπὶ ἰο ἰδοῖς ποιῃϊηρ.---]ωζὰ δίοεεοα ἐλ66}] [ἢ Ὁ]655- 
ἰηρ' οὗ ἀοά, 45 τεξίηρ ὕροη Ηἰ5 ρεορίβ, ογ ργοπιϊδϑεά ἴο 1ξ, 15 

ἔγεαυ θη απιρῃαϑιζεά ἴῃ Ὀΐ. (111 γ18 27 1.434.39 Χς4. 6. 10. 14. 18 

1610. 16. 2421 2419 288. 12 ,016. οἔ, 2615); 11 15 ἢδτα δῇηγηχεά, δνθη 

ἔογ {Π6 γϑᾶγβ βρθηΐ ἴῃ {πΠ6 ψ]ἀἜγη655.--- 7.6 τυογᾷ οὗ ἐὰν λα] 

[ΠΥ υπάογίακιηρδ, δπίογργιβθβ,Ψ---α σοπιπηοη Ποαζ. ΕΧργαβϑίοῃ 

(ἢ “6 01655,᾿ δ5 πεσε, 1429 1615 2419 2812; αἷβο 4095). ἴ7ϑυδίν, 

8ἃ5 ἴῃ οοηίϊοχί οὗ [6 ρᾳϑϑδρδβ αἰιοϊδα ςἤονν5, 1 ἢδ5 γαίδγθησα 

ἴο {πε οροτγδίοηβ οὗ δρτιουϊΐαγε (οἴ. [5. 6522 Ηδρ'. 2}7 7. Ὁ 

110), Ῥαΐ Σἴ 5 αἷθδο δε πιούα βρΈπεγδαι!Υ (Ηδρ. 214 5. οοἹῦ[, 

δηά δνβη ἰῃ ἃ Ὀδὰ βεηβὲ (56 οὐ 438.4139). (ὈΙδγθητν, οὗ {π6 

νοῦ οὗ ἀοά, 5. 193 285 “.)---Ἰ]αίλ ἔποτονι ἐὰν τυασίζέηρ, δ. 
1.6. λαΐλ ἑαξορι ποζίοο οὗ 12, οσοηοεγηθά Η!πιβοὶξ δρουΐ ἴἴ : οἵ. [Π6 

58Π16 νεγ ἴη πη. 298 ΡΞ. 16 ,ιθ Ῥγ, 2733, 

85. Ασοοταϊηρίγ, πα Ισγαοὶε5 2αςοοα ὃν ),0Ὸν δὲ υἱοΐμ τίν οὗ 
(Π Ὁ) {πεῖν δγοζλγοηι ἐλ ολεϊάγορι οὗ ̓ Εδατε, σπυαν γροηι ἔλθ τον οὗ 
ἐλε “4 γάδαλ, ατοαν )»Ὸρε Εἰαέλ απο 7ρῸρι ᾿ Ἐσίονι- Οδδογ, ἰονατάβ 
{πΠ6 ν]ςἀογηθθ5 οὗ ΜοαρΡ. Τῇ ᾿Αγάρας 15 ἢθτγε, οὗ οουζϑδο, (δ 

πχοάεγη νδαγ-ε}-Αγαρδῇ (Ρ. 3), 5. οὗ ἴῃς Ὠεδά ὅεδ; δηά {Π6 

ἐς ΑΥ οὗ [π6 ᾿Αγτάδδῇῃ "15. πὸ ἀοιιδί {6 τοδά ᾿ἰδθδαάϊηρ ζῆγουρ ἢ 

11-5}}}} τῆς τουΐα ἔγοπι ἊΚαρδῃ ἴο Πδῦτγου (3... 1. τοϑ; οἵ. 
ΗΩ], ομη 8617, ὉΡ. 75. 79, ὅ10.), (ῆ6 ραγί ἤϑγα ραγί οι! δγὶν 

πιεαηΐ Ὀείηρ 115 95. επά, ψῇεγε, βίαγιίηρ ἔγουχ ἈΚδῦδῃ 
ου ἴμ6 Βεά 9864, 1 τνουἹὰ (ργοθα Ὁ) ρᾶ55 βῃογν δἴαγνναγάς 

Ὀγ ἝΖίοη-Ἔρεσ. Τῇδ 5γδοὶῖεβ, τυγηϊηρ᾽ ΟΝ ἔγοπι [Π6 πεῖρῃ- 
Ῥουγῃοοά οὗ ᾿ΑΚαῦδῃ, ἰπ ἃ Νογίῃ-εαβίεγν αϊγθοϊίίοη, νουἱά 

ΠΑΛΌΓΑΙΪΥ ἰεανα {Π1|5 “ννᾶὺ οὗ {πε ᾿Αγάθδῃ,᾽ δ5. ννε]]} δ5. Εἰδίῃ 
αηαά ἙζΖιοη-οῦογ, Ὀεπηα {π6πΔ0 ὙὍΤΏδ ρῥργεοῖβα βἰία οὗ “ΕΖίοη- 
Οὐοδογ 5. ἀποογίδίη ; “θαϊ 1 πλυϑὲ ἤανα ἰδίῃ οἡ {πε Βεά 868, 
νΘΥΥ πρᾶῦ (ΠΝ) ἴο ΕἸ (1 Κα. οϑδ, οἵ. 2249): προ {Π6 ΒΌΡΡοΞβι- 

(ἰοη {πὶ ἴπ6 ““ὐὐά ἢκδῖς,᾽" ψ ΠΟ πον ἀρρθαγ ἴο σοηδίίαίε 

{π6 ἴοννεῦ εηά οὗ {πε ννδάγ-εἸ -Αγαρδῃ (2). 8.3 1. 8544), Μεγα 
ξογιηθγῖν σονεγεά Ὀγ (Πδ 564, 1 ννὰβ ἰἀδπι θα Ὀγ Εοδίηβοῃ ([. 

160 1.), ποῖ ἱπηργοραῦῖν, ἢ ᾿ΑΙη-61-αππάγαη, βοηιθ 15 Ὠ11165 

γεδγβ : 80 854 6η. 2725 δο. (2 ὅτ. πὶ Δ}).---8, ΠΕ] ,“υνε δεσίαε, ,ηοπι 
2γοκχίριϊέν 1ο, 7ο5. 22 Ἰεγ. οἷ.---Θθ, πΌπ"0] δος, ἀεβηϊηρ ὑπὸ γπαρριδν ἴῃ ΜΝ ὨΙΟἢ 
1Πε δοξίοη οὗ Ὅγῃ ἴα κ65 ρἷδος : ““Ἔχοὶΐε ποὶ ἐγϑοϊ ἀρ δίηδί ἰἤθπὶ ας γέραγας 
(ον ἐη) δαζέϊε" (Ο-Κὶ 8ὶ 118. 5). 80 ν.3}, 
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Ν. οἵ [πΠ6 ργεβεηΐ Ὄχίγεπιυ οὗ (Π6 αὐ. ΕἸδ(ἢ, οα]|16εἀ Ὁγ τς 

σα ῖκκ δπᾶ Εοπιδης Αἴλανα, Αεἰαπα, 1ι5 ἰγεαιπθητν στηθηςοηεά 

ΌΥ οἰαϑβϑίοδὶ τυυγίϊογϑ : 1 15. πε τηοάδγῃ ᾿Ακαρδῃ (ΕΟοΌὈ. 1. 171). 
ΤΠα [ϑγδο 65, δέον ἰεανίηρ' ΕἸαΐα, ΓΏΔΥ Ὦανεα δϑοεηάδα ὃὉγ [6 

ἵαγρε δηά Ξἴεερ ννδάγ-Ἂ-πὶ (Εοῦ. 1. 174; Ῥαϊπιογ, 2 ςογέ οὗ 

2.6 Ἐχοήπδ, Ὁ. 523), ΜὨΙοδ ταπβ Ππγουρἢ {π6 πιοιυηΐαϊηβ ἰπ ἃ 

ΝΕ. ἀϊτγεοίίοη, δηά ἔογπιβ [6 πιδίη ραϑϑαρῈ ἔγοπι ᾿ΑΚαρδῇ ἴο 

{π6 Ἑδβίογη ἀδβογῖ ; {πον ψοι]Ἱά {Ππ6η Ἰοἵη ἰΠς τοδά, σογγεβροηά- 

ἴηρ᾽ ἴο {πε τουίε οὗ ἴπὸ τηοάδγη ϑυγίδη 2247) (ρ| ρτιπηαρ ) ἔγοπι 

Παπιάβθοὺβ ἴο Μεοοα, δἱ Μδίδη, 4 [{π||6 Ε. οἵ Ῥεοίγα, δηά 50 

νου 6 οὐ πε ΨΥ ἴο {πεῖς ἀδϑιηδοη ἴῃ ἴῃς βἴερρεϑ οὗ 

Μοαῦ. 

80.165, ΗΟ 80 ΙΒγα011098, ΡΟΩ ΔΡΡσοδοβίηρ 10 ΜοδΟ 0 
ΤΟΥΣ ΟΣΥ͂, ἯΘΙΘ ΨΔ͵ΩΘα ποὺ ὕο ΘΠΟΤΟΘΔΟΙ ὌΡΟῺῚ 1, δηἃ ΠΟῪ {07 

ΣΘδομθὰ [80 ἰοχτθπὲ οὗἨ Ζοχθὰ.---8Ὁ0, 7.6 τυα» ἐο ἐλα τοϊϊάδντιδος οὐ 
Μῶοαδ)]) 1.6. ἴο ἴῃ6 ρστεαὶ γοἱἹπρ ρἱαίη5 οὗ ρῖαβθβ οὐ 5ογῸ 

(Ττιβίγαπι, ζαμάᾶ οΥΓἹ Μοαδ, Ῥρ. 148, 1609), 5ἰγείοξβίηρ ουϊἷ 

“ἐοίογε ἢ---ἶδ. ἴο [πΠ6 Εαϑβί οἔ-- Μοδρ᾽" (Νυ. 211) ἡ δᾶ, 
ἐγ] άΘγπ6 55," ---Ρργορεῦίν ἃ οἰγίυϊμρ.ίαοο (ἔοτ οδιι6),---ἀεποῖθ5 

οἴδη δὴ ὄχρδῆβα οὗ υπουϊναἰοα ραβρίυγε-ργουηάᾶ, ποῖ Ὡδοαο- 

ΒΑΓΪν ἃ ἀαβογί.-- -9, Ζ.6 ολεϊάγοτι 97 Ζοξ] απ. 1951 5. 849.---" 47] 
ν.18. 9 Νὰ. 2115.38 (ςἢ, 2286) [ς, 151, Τῆε οδρί(Α] ον οὗ Μοδρ, 

διίυαῖα οὐ 5 Ν. οὔ ΝΕ. Ὀογάδγ (οἴ. ν..8), ἱη [6 νδί!εν οὗ 

{πὲ Αγῆοη. [5 ἜἼχδοῖ 5116 15 υποογίδίη : ἔογ ἃ σοη͵θοΐιγα, 566 οὴ 

ν.8.. ὍὯΦΣ 5 ρούδῆαρβ βρεοιβεα ἤδγθ, 85 Ὀεϊηρ ἴπ6 ροϊηΐ αδἱ 

ΜΠ ἢ (ἢπ Ι5γδο 65 νου ἀρργοδοῦς πιοϑὲ οἱοβεῖν [Π6 Μοδδιίε 

(ογγιοσυ οἡ {δεῖγ ἰεξς (Ώ111π1.} : σοπιρ. οὐ ν.ἕὕδ, 

[ι 15 βοπ)οίπ|Ὲ5 ἸνΓΟΩΡῚΥ ἰάδηςΠεα νυν ἘΔΌΘΗ (ργορδοΪν ἰὨγουρἢ ἃ 
ςσοηΐαβίοη γίϑίηρ ἴγοπι (ῃς ἕδος ὑπαὶ ᾿Αρεόσολις, (ἢ6 πδῖλς σίνεη ὈΥ ]Θγοπιε ἴο 
Αγ, ἰ8 ρίνεη ἰο Ἑδρῦδῃ ὃν Ευδερῖυ5). ἘδΡΌδἢ, δονανογ, δῖοι 1165 

αἰπιοϑβί ἴῃ ἴπα οδηΐγο οὗ Μοδῦ, βοπὶιθ 1ὸ 11165 95. οὗ (δ6 Αγηῆοῃ, ἐοοθβ ηοΐ 

δΔΏβννοῦ ἴο ἴπ6 ΒΙΌ]1ο41 ἀδδογρίίοη οἵ 'Αγ 45 βἰϊυιδαίς οὐ [16 “" Ὀογάεγ᾽" οὗ 
Μοδρ, δπά (οὖ. Να. 2235) οὐ (ας Αγηοη (5ες Ὠ,είγιοὮ, ἴῃ Μεγχ᾽ “Ἱγολέυ, ἰ. 
1869, ἢ. 325 Ε΄, Π 6] 1ΖΒοῦ οἡ 15. 15ἷ, Ὠ111π|. οα Νὰ. 2118, Δηὰ 327}»"}8.3 5.0.). 

10-192. Αη δηϊὶᾳυατγίδη ποίϊοα, γοϊδτίίηρ ἴο {πΠ6 ῥγανίουβ 
οσουρδηΐβ οὗ ἴπ6 ἰδαηάς οὗ Μοδαῦ δηά Εάοῃ.---10. Ζ.ε Ἐνεΐε 

ἕποοίέ ἐλογοίρ αὐογοέέρι.} οἵ. ν.11 ἡ. 1457, πε ἴπ6 Ἐπηλὶπὶ ἅγα 
πγθηςοποα 85 ἀνε] πηρ ᾿η 5ῃανθῃ- Κα γί μαῖπ), ὁ.6. (ργοῦ Δ ]γ) 

(Πς ρίαϊη οὗ Κιτιδί μαῖπι, ἃ ΟἿἿΥ 5- πλ1}165 Ν. οὗ (6 Ατηοη (Νὰ. 
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4251 105. 1219. Τῆς τογγιίοσυ οὗ ΜοδΡ οπος οχίθηαεά Ν. οὗ 

[π6 Αγτηοη (Νὰ. 2130); δηά {πες Επιῖπὶ πτσὲ ἕνα Ῥεθη [ἢ6 ῥγε- 

Ηἰσίογις ρορυϊαίιίοη οὗὨἨ ἰἢ]5 ταρίοη, ταρυϊεά ἴο ἢανθ Ὀδθη ἃ 

Ροννογῆμι! ταςα, οὗ σιδηῖ σἰδίιγα, νῇο ννεῦα δἴϊεγν αγάς ὄχρε δά 

Ὀγ {Π6 ἱπιπιρτδηΐ Μοδθιίεβ, 45 ἰἢ6 Ἡοτγὶίος ννεῦα Ἔχρϑὶ]εά ἔγοπι 

Εάοπὶ δηά {86 Οσαπδδηϊζεβ ἔγοπι Ῥαϊεβίίπε.---ς ἐλ “Απαξύη] 

εἰϊεὰ 45 {πε πιοϑδὶ ἐδπη}1αῦ Ἔχαπιρία οὗ ἃ ρδαηΐ γδοα (138).----11, 

Τῆεν αἶδο, ἐΐᾷο ἐδλο “Απαξίρε, αγὸ σομρέσα ας Κερῤλαΐπι) 1.6. τῆς 
Επληὶ ΜΟΓΘ Ροριϊαγῖίγ βροκθη οὗ δ5 ““Ἑδρῃδίπι"; Ὀυϊ {πε 

Μοαδθιῖθ5 ράνα ἰπθπὶ (Π6 βρϑοῖδαΐ Ὡδπιὲ οὗ ““"Ἑπιηι." Τα 

Εδρμαῖηὶ νοῦ ἃ ρίδηΐ δρογιρίηδὶ τάσθ, ἱπῃ δι ηρ ραγίβ οὗ 

Ῥαϊεσίηθ, ἔγοπι νοι (ργαϑυτα }]γ) {πΠ6 πᾶπη65 οὗ οδγίαϊη 

ἱοοδ 65 ψογα ἀογινεά, δηὰ ψνιῆοσα ἀεοορηάδηίδ8---οΟΥ τοριυζεοά 

ἀεςοοεπάδηϊςο---γα δ᾽ ἀδα ἴο τη Πἰσζοτγιοδὶ {1π165. 

ΤΒΟΥ ἅγὰ παπιοά Ὀεϑίάς ἰῇ ῬεγίΖζίίεϑ, ἢ. 1:59 05. 1γ}δ (16 ρτγε- 
οἶ8α τερίοη ἤθε πιεαηΐὶ 8, δοννενογ, υποσγίδ ἢ): (πΠ6 “'νδῖαε (ρ9}) οἵ 
Ἑορδαῖπι," πραγ εγυβαΐοπὶ, 15 πιοηϊϊοηεά 05. 158 1816 5, κς5}5.5 
24}32 15. 1τγῦ; 2 95. 21}6 18. 30. 22 ναγίουβ ἀουρ ννατγίοσβ οὐ Οδίῃ δγὰ 
ἀεβογ δε 85 “πη άγεη οὗ πὸ Εδρμα" (ΚΟν τῦ), οὐ δ8 ““Ῥογῃ ἴο ἴδε 
Ἑδρδδ" (“" ἰἢς δρδδ" Ὀεϊηρ πιοδηΐ Το] εοἰϊνεῖν Ξε (ἢ Ἑδρῃδὶπι")); Ὦότα 
δΔηὰ ν. 9 1πὸν ἃγὲ βαία ἴο βανε ἀσνεῖξ οασα ἰῃ ἴδα ἰεγγίίογυ Ε. οἵ ἰῇες Ὠδδὰ 
568, οοουρίεα δδεγιναγάϑ Ὁ (πε ΜοδρΙ 658 δηα μος ᾿Απιπιοηῖαϑ8 : 41} (οἴ, 18) 
]ο5. 126 11,32 Ὁρ, Κίηρ οὔ Βαβϑῆδηῃ, 15 ἀδδβδογι δε 85 “οὗ (δε σεπιηδηΐ οὗ ἰξῃς 
Ἐερδαίην" (Ὀ κον πιῸ) ; ἂἀπὰ ση. τ4ῦ ἰῃς Βορδαδῖπι ἴη ᾿᾽᾿ϑδίογοι ῃ- Καγηδίπι 
γα βἰδιοά ἴο αν ὕδϑη 5πιϊζίθη ὃν Ομεαογα οηλεγ. Ετοπὶ {π686 ποίϊοοϑ, 
1 τννου]ά 5866 πὶ {μαι ἴῃς δρδαὶπιὶ ννεγο Βρθο δ ΠΥ αϑϑοοϊδίεα νυν ἢ [ΠῈ ταρίοη 
Ε. οὗ ]Ἰοτάδη, ἱπουρἢ ἔγαςοβ οὗ πεῖν ἔογηγεῦ ργεϑθῆος ννεγα 4530 ἴο Ὀς ἰουπά 
Ποῖα δηά (δογα ἢ Οδηδϑδη 845 ννε]]. 

12. Απῶ ἐπ δε 17 ὦἀποοϊέ ἐλεα ἤογέίες αὐογοίίνισ, ὅσο. τῆς 
Ἡοτῖες ψεγα τῆ ῥγιπηνα ροριυϊδίίοη οὗ {πὸ ἢ1]1-σοιηΐγυ οὗ 

Θεΐῖγ, θυϊ ἡνογα ἀἰςροββεϑβοα ὃὈγ ἴΠ6 ἀδσβοοηάδηίς οἵ ἵἜδβαι. ΤῆΘ 

ποία, [που ΡῊ δἰΐδομϑά ἴο ἴπ6 5ι πη]δσ γοπιαγκ δρουΐ ἴπ6 Μοβδδ- 

165, ἰ5 τε }]ν ἰηἰεπάθα ἃ5 δὴ δηςαυδγίδη 11π5ίγαϊίοη οὗ ν.ὅ. 

ΤὮς Ηοτγζε5 ἀγα πιεηςτιοηδαά Ὀεϑιάος ν.323 ἡ. 146 ,χ620-80 

41. 120}} αγε σουηίεα : {πε ἱπιρῖ, νυῖ ἢ ἃ γοαυεδηϊδεϊννο οτος, οὗ ἃ ουξίοηι : 
εὖ, ν. 9 (χη. 109 2219 ἼΦ κ' ἐΖ ἐς σαἱὰ (.6. 1 ἰ8. οογιγπονιῖν 8414), Εχ. 1.418 18) 
δις. (Ὀτ. 8 224 ; Ο-Κ. 8 107. 2).---;Π ηΚ] 80 ν. 39 (κ᾽ ηΜ): οὗ, 15}, δηά (ροοί.) 
43. 55, Ἐχοορὶ ἰῃ (ἢς βθῆβα οὐ ἄουυ νιμο νιογὸ (οὐ 655), ἢ 18 νἜΓῪ γῶγα 
ἴῃ ογαϊ παν ρτοβα (05) θεΐηρ (Πς 804] 5γη. ; οἷ, 433): νυ. 26χ5.---. οὐδ} (Πα 
ἱπιρῖ, 15. ἀπυδι8], θὰ: Παγάϊγ (Ώ1|π|.} κ΄’ ̓πηροβϑι 16" : οὗ, 2 5. 155 1 Κὶ γδὺ 
2055 2 Καὶ. τ2Ὁ (Ὁ γ. 88 27 γ, 85 ".). 1.11. ““νοεεεαδα ἴο Ῥο55655 {πεπ|.᾿" 



28 ΘΕΤΕΚΟΝΟΜΥ͂ 

ΤΟ πᾶπὶὸ “ἢ πιοδηβ γον εστυέ-αἰτυοῖογ, Τ᾽ γορϊοαγέε (ἴτοπι "“ἦἡπ δΔοῖε, 
Ατγδῦ. ζατυν, εαῦϑ: ἴοτ ἀποίμενγ νίενν, 566. ϑαγος,  7οριιερεδγές, Ὁ. 204); δηά 
ΠΡ ἢ ὑρ ἴῃ (ῃς τοοῖςς (οἴ, ΟΡ.5:), Ῥοϊῇῃ ἴποβε ἰογπιηρ (πὸ δπιρδιποδίγα ἴπ 
ννῃΐϊςἢ Ροίῖγα 1165, δη ἔποβο ΠΠππρ' (Πς 6 6165 ὉΥ Ἰνπϊς 1( ἰδ ἀρργοδομοεά, 
{πστα ἀγα 511] ἴὸ θῈ βϑδθπ ἱππυστηθγαῦῖα οανο5 δηά σγοίίοςβ, ἤδῖνῃ πη {πα Ξοῦ 
βαηακίοπο δἰγαῖα, (πε ἔογπὶ απα δγγαηρηιεηίβ οὗ νυ ῃϊςἢ 5ῆονν ἰΠαὶ ἴῃ πιοϑδῖ 
οδ565 ΠΟῪ ννεγε ογρίηδ!νΥ ἰηἰεπαος ον παδιδίϊοηβ (293.} συ. ἘΒΟΜΙΤΕΒ).. 
]Ἔογοπια (νι. οὐ Ο.5) αἰϊοβῖβ (πῃ δι οὗ ᾿ντηρ' ἴῃ σανοβ 45 ργενδίεηΐ ἴῃ 
Ἑάοπι ἴῃ ἷὶβ ἄδυ. ζὉπα ουδβίοπι, οτρηδίςα ὃν {πὸ ρῥγίπλιῖῖνε ἱπμαδ᾽ δηῖβ οὗ 
Ἑάοπι, ννᾶ5 βυϊϊεα ηο ἀουδί ἴο ἴπε ρῃγϑιςαι ομαγαδοῖογ δηὰ οἱπιαῖς (“ ργορίεγ 
Ὠἰπιΐοβ οδ]ογοϑ 50]15,᾽" [γοπιο) οὗ ἴδ οσουπίγγ, δπὰ νν85 δοοογάϊηρ!γ δα δμογεά 
ἴο Ὁγ ἴῃοβε ψῆο βυςοσοοάεά ἔμδη. Ἐρογτ ἃ ἀδβογριοη οὗ πε γεπιδυκαῦϊε κἰζυας- 
(ἴοη δά δηϊαυ 65 οὗἩ Ρεῖγα, ἔἢ6 δηοϊθης σαρὶί] οὗ Εάοπι (6 ΗδΌ. 5614", 
]υά. 135 2 Κα. 147 15. 16}), 5566 ΕοΡ. 3... 1. 128 Ε΄ ; 5. Φ᾽ }, Ρ. 878. ; Β84. 
Ῥ. 182 Π᾿Ὸ ; Ῥαϊπιεγ, 2 ςογέ οὐ ἐδθ ἔχ. Ὁ. 420 ΒΕ. ; οὐ Ημἱ]}, οι δεῖν, Ὁ. ὃς Π΄. 

Ας Πεγαοὶ ἰά τέο ἐδέ απ ο7 λΐς οσοοποῖο») [ῃ6 ννογάβ οοιυ]ά 
οἰεαῦῖν ποῖ ἤανα Ὀδθη ρεηηθα ὑπη1]]} αἴογ {πΠ6 ϑγδοῖ ας μαδὰ 

ἰακεη ροββϑοϑϑίοη οὕ Ὁδηδδῆῃ. ὙΠΟ οδηποΐ 6 τείεγγεά (Κεὶ] 

αἰ.) ἰο {π6 οσσυραίϊοη οὗ [πε ἰταπη5-} ογάδηϊο ἰθγγοσυ Ὁν {πὸ 

2} {065 (Νὰ. 22); ἔογ {πΠ6 βυθ)εσῖ οὗ (Π6 νεγρ 5 “"15γδεὶϊ,᾽" 

νιπουΐ 4041 Ποδίίοη οὔ γοϑίγισίίοη, 50 ἴπαΐς {πὲ [1ηγιταίοη 

βιρρεβίεαά 15 ποῖ δα π|}5510]6. 

18. Λοτο γίδο μῤ, απ ροΐ γοι οὐϑῦ ἐλ6 ἐογγορέ Ζογε] ἰδ 
νογβα σοηηδοίβ αἰγεοῖ γ ἢ ν.9, ὙΠ ἰογγοηῖ Ζογαά 15 ἡδγηρά 

αἶδο 'π {π6 ἔγαρτηθηΐ οὗ Ε᾽5 Π|ηΘγάγυ ργασογνοά ἴῃ Νὺ. 21.126. ἃς 

πιδγκιηρ ἴΠ6 σἰδίοη οὗ ἴη6 ϑ5γδϑὶεβ ἱπηπηθαάϊ αἰοῖν Ὀεΐογα {ποῖγ 

Ρᾶϑϑαρὲ οὗ (ἢ6 Αὔποη. [1 Ὧδα5 Ῥδδὴ οἴϊεη ἰἀθηςβοα νι τἢ 1Π6 

γνδαάγ-ε-Αἢϑα, νβοἢ γαπβ ἔγοπι {π6 5Ε. ἱπῖο (Πς 5. δηά οὗ ἴδε 
ΠὨεδά 8564 (ννείΖβίειη ἴῃ Ὁ εἷ. στϑρ.4 Ὁ. 567. ; Τιϊδίγαηι, οαδ, 

Ρ. 491.}; δυῖ ᾿ἸπΔϑπλι ἢ 85 ἴΠ15 πιυδὲ ἤανα ἔογηηεά [πε 5. θογάδσγ 

οὗ Μοδὺ οἡ {πὲ 5146 οἵ Εάοπι, δπά Ἱγϑ- αρᾶτγίπι, (8 5ἰδίίοη 

2γίον ἴο ἴπε ἰογγεηΐ Ζεγεά, 15 ἀδβογιθδά ἴῃ Νὰ. 2111 ἃ5 Ὀαΐηρ ἴῃ 

τπΠ6 ν]ἄογπαϑ5 οὐ ἴῃς Ε. οὗ Μοαδῦ, βοπια ναάν ἔυγίπεγ ἴο ἴμ 6 

Ν, ἀρρεᾶγβ ἴο Ὀ6 ἀεποῖεα ὃγ ἰΐ,---ΕἸἴ ποῦ ἴπ 6 5411] ϑαάδἢ (Κη.), 

{π6 ργίποίραϊὶ σομῆμπεηὶ οὔ ἴπ6 Αγποη ἔγοπι ἴδε 95Ε. (ΕἸβομος 

δηά Ουϊπε5 ΜΑρ), οὔ πιογεὲ ργοῦθδοῖγ, ρεῦπαρβ, {6 ννδάν 

Κογαῖ (65. ΗΙΖ. Καὶ, Ὁ..)---τἰη πα ὑρρογῦ ραγὶ οὗ 15 οουγβα 

οΔ]16εἀ [Π6 ννδαγ-εΕ]-ΕἼγδη]1---α ἀδορ ἀπά παῖγοινν ΡὌγρε (Τ γὶϑίγαπι, 

ΡΡ. 65-690) τυπηΐϊηρ᾽ ραϑί Κογαξκ 'ἴπ ἃ ΝΥΝ. αϊγεοοη το {Π 6 

Πεδά ὅε4. Αὔτγινεὰ δἵ (Πϊ5 βροΐῖ, {πὸ ἰϑγδρ ἴα ἄγ αἀϊγεοϊθά ἴο 

οἵΌ55 ἴπ6 Ννδάγ.---ν ἢ [Π6 ᾿πιρ]!οδίίοη, ργορδθὶν (οἴ. ν.186}). (παῖ 
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{ΠῸῪ ἀγα ἴο δάνδησα ξἰγαῖρῃς ἔογσιναγάβς, σι του ἰγοϑραϑϑίηρ' Οἢ 

{πὸ Μοδριία (ογγιίογυ ἀροη {πεῖν ἰ6Ε,.---- 70 γ γε} 0 π))} “«Ῥτγοοῖς ᾿" 

15 ποῖ δὴ δάσαιιαία γεπάσδγιηρ; Ὀὺΐ δ) Ὧ45, ἴῃ ἔδοϊ, ΠῸ ρῥγοόορεογ 

ἘΩΡΊ ἢ δαυϊναϊοηῖ.. Ὑῆα ἕδγαὶ νη ϊοἢ τοα  ν σογγοϑροπαβ 15 

{ΠῸ Αταριο ᾶζν, 50 ἔγεαχιυθηῖν οσσυγγίηρ ἴῃ ἀαβογιρίοη5 οὗ 

ἔγανεῖ ἴῃ Ῥαϊδβϑιϊπαε. ὉΠ) ““βἰρηΐῆας [π6 Ποῖον οὐ νδ]εν οὗ ἃ 

τιουηίδιη-ἰογγθηῖ, νὨΙΟΝ, νὮ116 ἴῃ γαὶην σα βουβ 1 πᾶν ἢ]] (ἢ6 

νυ θοῖα νἸἋ1 οὗ {πε ἀερτγαββίοη, ἰπ βαπιπιεσ ἰ5 γοἀποεά ἴο ἃ πιεγα 

ῬτοΟΚ, οἵ ἰῃγοδα οὗ ννδῖδγ, δηά 15 οἔἴζεη δητγεῖν ἄγ ᾿ (5. δ’ 2. 

Αρρ. ὃ 238). δ αλαὶ ἀδποῖΐεβ ἱπα β γαηι]ν τπ6 ““τογγοπὶ" ογ 
[Π6 ““τοτγγεηΐςνδιίαυ ᾿ : ἴῃ Σ Κα. 1γ8 ΕἸ) ἢ πιἀ65. “τη 16 

«“« ἰογγδηΐ-ν δ ον ἡ οὗ Κεούῖῃ, δηά ν.Ἐ ἀγίηϊκε οὗ ἴπ6 ““τογγοηῖ 

(1[πε νογά ἴῃ Ῥοίῃι νεγβϑεβ θαίηρ' τἢ6 54π2|6).---14, ΤΠ6 Ἰουγηον 
ἔγοπι Κααάθϑῃς-Ὀαγησθδ' ἴο ἔπ τογγεηΐ Ζεγεά δά Ὀδθθη ργοϊγδαοίθά 

ἔονυ 48 γϑασβ, ὉΠ11}} 411] τῆ6 ρσεπογαίίοη ψ μοῦ Πα τγερε] δα αἱ 

Κα άεϑῃ Ππδά ραϑβεοά αναυ. Ὅῇμε οαἴϊ, 85 185 Νὰ. 14351-2 (ἸΕ).--- 

ὥμε αἱ ἐλ ρεμπογαΐζίονι, (αν Ἔη) λό γηθρι Οὗ τυα, τοϑρὸ σοη μη 661} 
οἷ. ν.16. 86 Νιν, 4218 (ἸΕ) 05. οὐ (Ὠ3). Βν τπ6 δάαιίοη “18 

Γῆθη οὗ ννᾶγ" [Π6 ἴογηὶβ οὗ ἴπ6 βεηΐδηοα ἀγα ᾿ἰπιι θα ςοπιοννῃδῖ 

τῆογα αἰϑι σεν {πὴ ἴῃ 186 Νὰ. 1421:-28 ἰο {[πΠ6 δά] π|4165 : 

σοιρ. ἴπε 511] τῇογα ργϑοῖβα ᾿ἰπηδίίοη οὗ Ρ, Νιι. 1429. 4211 

(πιά 16 οἷαι56) ““ ἔγοπι 20 γϑαγβ οἷά ἀπά υρινναγά5."--1δ, ογε- 
ουογ, 7ελουαλς λαπαῖ τοὰς αραΐηιδοί ἐδόθη, ὧσο.] οἵ. ἔχ. ο ]υα. 215 

1 5. 59 η18 1215, Νοῖ πδίυγαὶ ουδα5 οἠἷν, θυΐϊ [δ6 5ρθοϊδὶ 

δοίίοῃ οὗ οὐ 5 απά 85 ννε]], σο-ορεγαϊθα ἴο δοοοῃλρ 5 Ποῖγ 

«δϑοίγασίοη (οἴ. Νὰ. 1651 216 2ς58-ὃ 1ῃ ΤΕ).---ΖῸ οἰξδοογεέ ἐλοηε 
(Ὀθπῦ) 7)» ἐλθ γμϊῶσέ οὐ ἐδα σαη}}] οἵ γομξ ἐλθηε ἐῶ ΠΟ ΒΟΉ: 

Εχ. 1439 2227 Ὀι. γ28 1 5, γἷο Ῥς, 1815(16)͵ 
166-925. ον ἐδ ΙΒΥ86011098, ὌΡΟΣ Πηάϊηρ ὑμΘΙΠΊΒ01γ98 ἴῃ ἔτοηῦ 

οὗ 860 ᾿ΑἸητηο 98, ΟΣΘ Θομμπιδηἀθὰ ποὺ [0 πιοϊθδὺ ὑμθπι, Ὀαὺ 

ἴο ΟΥΌΒΒ ὕΠ0 ΑΥ̓ΠΟΏ, δηὰ Ρᾷ88 ΟὉ ἴο 860 ὑθττὶ ΟΣ οὗ 8:Π0}.---Τὸ 
{Π656 νοῦβθβ5 πο! ηρ᾽ σογγεβροηάς ἴῃ {{1|| παγγδῖνα οὗ ΝΌΠΊΌΘΓΒ. 

-18. 70 2α6ς ὃν ἐλε δογθ» οὗ Ἡοαδ, (ενεη) “417 ἴἃ ννου]ά 566πὶ, 
ἘΠπδη, παῖ “Αγ ἰὰνῪ ἴθ {πὸ ΝΕ. σογποῦ οὔ Μοδῦ, πεᾶαῦ (Π6 τουΐε 

18. ὈΦΗΓΣ] 313.. 39 705. 85 το 76γ. 2419, ἸΘΒΓῚΝ τ Κὶὶ 1410 (ποῖ 411} ἴα (πε 5δπιε 
ΔΡΡΙἸςδεϊοη).---46., ποῦ... 156] 1| ““Παά δηάδά. .. ἐπ γεϑεῤεοὶ 977 ἁγὶῃρ "᾿Ξξ 
δας Μ“ηελεα ἁγίπρ' (οἷ, Νὰ. 1738 705. 417 αἱ.)}: σοηβίγ. δ5 1ι31,.---18, 2}] (Π6 
Ρῖορ., 45 ν."; οὖ, 431: 4153. 6] διο., οὐ ὅ. 
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αἰοηρ νὩϊοἢ ἐπα 5γαο 65 νου]Ἱά ρα55.---19, 7. ,)0Όμέ ο7 (010) λέ 

οὐϊάγονι οὐ “Ατ7ηριοη}] ἴῃς ᾿Απηπιοηϊεβ οσοιυριοα (6 ἰοδγγιζουν 
Ὀεΐννεοη (Π6 Αγποη οἡ (δα 3. δηά {π6 [ρθοϊς οἡ ἴπε Ν., οἡ 

τπηὲ Ζιαεξ οὗ ἴῃ αϊδίγιος νοΐ. ννὰ5 δ᾽ οἰἱεὰδ αδἴἤεγνναγαάς ἴο 

Εδυροδη δηὰ αδά, θυ ννδιοῖ, δ {π6 {ἰπι6 οὗ [π6 Εχοάιι5, ἐογπιοὰ 

[πε ἀοπιϊπίοη οὗ ϑίβοη Κίηρ οὗ ἴῃ Απιογιίες (οἷ. Νιι. 213 [5εῈ 

Ὠ11η1.] 1. 1118 [νἤϑγα [Π δἀάϊιίοη τρζο ονση Ἔἐχργεββαβ ἴῃς 

[αἰδε οἷδίπιὶ ργείεγγεαδ ὃν (πε ᾿Απιπιοηϊίας δρδιηδί Ϊερῃιῃ8ῃ)]). 

Τῆς ϑγδοὶῖθβ, ὑροη ταδοπίηρ ἴἢῸ Αγηοη, ψουϊά ἴῃιι5 ἢδνε 

{πὸ ἰαπὰ οὗ {π6 ᾿Απιπιοηϊας ἱπηπιοαϊαίοὶν ἴῃ ἔγοηΐϊ οὗ τῃδτη: 

{ΠῸΥ ψογα ποῖ, μοννανογ, ἴο ἔγαθραϑϑ ὑροῃ ἴἴ, Ὀυΐ, Ιδανίηρ ἰἴ 

οὐ ἴδεῖγ τἰρῃϊ, ἰο ρ455 οὐ {πγοιυρὴ {Π6 ογγίζογυ οὗ δ1:8οη, Κίηρ' 

οὗ Ηεϑῇροη. 

920-28. Αη δητὶαιαγίδη ποίϊοα (οξ, ν.10.13), γτεϑρθοίηρ {δα 
ἔογπηεγ οοουρδηίβ οὗ [ες ᾿Απιπιοηΐϊία ἰογγίίοσυ. ὍΤῆϊβ αἷϑο, π|Κε 

([π6 απ οὗ Μοδῦ (ν.1}}, δὰ οποβ Ὀδεη ᾿πῃδοὶϊεα Ὀγ Εερἢδὶπι, 
ῆο τναγα οδεά, ἤοννενεγ, ΌΥ ἴπὸ ᾿Απιπιοηΐϊΐαβ 2176 147,271:22. 

ΟΥ̓ [δε ΖαπιΖιιπιπιῖπι ((τ Ζοχομμιν, οοά. Ε᾽. Ζομμειν)ὴ ποῖπ!ηρ' ἰ5 

Κηοννῃ Ὀαγοηά ψῇδῖ 15 ἤεγα οἰδαίεά, νῖΖ. (Πδὲ ἔπ ν ννεγα γραῖα 

ἴο αν Ῥδδὴ ἃ ρίδηΐ γδοϑ, ἀϊβροβϑοϑϑεά ὃγ {πῸ ᾿Απιπιοηϊίες : 

ἴΠῸΥ ἤᾶανα Ὀδοω βιυρροβοά ἴο Ὀ6 (ἢδ 54π|6 85 ἴῃ “" ΖιυΖίηι ἰπ 

Ηδηι," ννῆο γα πιοηϊὶοηδά (αη. 145) θεΐννθεη {Πς ““ Καρἢδὶπι ἴῃ 

᾿Αϑῃίθγοιἢ-Καγηδίπι᾽" δηά {ῃ6 ““ Επγίπι πῃ 5 νθῃ- Κ γί ῃδίπι," 

Δη4α ψνῆο {πετγείογο, δρραγεηῖίυ, δα {πεῖς ἤοπηθ 'ῃ ἃ οογτγος- 

βροπαϊηρ ἸοσαΠ γ. Εοῦ (ἢ ἐχργεββίοῃβ ἰῃ ν.30.32. οὗ, ν. 101 

Τῆς πᾶπιὲ8 Ἐορδδίπι, Επκίπι, ἀπά Ζαπιζυπιηιλὶπὶ ἀγα 411] βοιηον δῖ 
ουγίουβ, ἀπ ρῬγοόνοόῖα βρεουϊαίίοη 45 ἴο ποεῖν ροβϑὶδὶς ογίχιπ δηὰ αἰρτιῆ- 
οᾶποθ. Ἐερῆδιπὶ 15 4130 (ἢ ΗδςΡ. (15. 1493 α2.) δηὰ Ῥῃορηϊοείδη (( 15. 1. 1. χἢ 
πδπὶς ἴογ ἴῃς ελααές, οὐ ράοςίς οἵ πε ἀερατγίεα ; πϑκ 18 ἃ Ηςῦ. νογα πιοδη- 
ἵπρ ἐσγρον; (6 ΑγδΌ. σαρισαφριαλ δ α αϊξίαπέ, σοι μδεα φομπα; σισῦνε 15 1.6 

ἴοτυ ον ,αϊπέ σομπα ο7 116 7ίπη, Ἀθατὰ ΌὉγ πἰρμς ἴῃ {πὸ ἀδεεγίβ (1"8πὸ, .“4)8. 
71ἐν. 1248-490). Ῥτοῦ. Ἀν. Ε. δ υυτος (Μ58. ηοίο) : ““Απίϊος δηά (δε 
σουηίγν θουΐ ἰξ αἷδο οἰαϊ πιά ἴο αν Ὀδεη ἰπμπαριεα οὗ οἷά Όγ ρίδηϊβ 
(Μαϊαΐϊαβ, οἀ. Βοῃῃ, Ρ. 202). Τῇε ρἰδης-ἰοροηβ πὸ ἀουδὲ ἄγοβα ἴῃ ραγὶ 
ἔγοπι ἴῃς σοπίεπιρίαἰίοη οὗἩἨ ἀποϊοπὶ τυΐϊη5 οὗ σύοδὶ ψογκ8 ἀηα ξυρροἌοά 
εἰ αηίὶς ἰοπιδϑ ; θυ. 1 {(πῖπκ {παι ΘΟ ννα ν, ας Ζεδε» παςσὶ ἄθηει Τοῦ (1802), 
Ρ. 64{., 15 ηοΐ νυγοηρ ἴῃ βιιρροβίηρ ἃ σοηπεχίοῃ ὑεΐννεθη Ὁ κ5Ὶ φσλοείς, ἀπά 
ΝΒ. τ ζίπο σίαπίς, πὰ αἷσο ἴῃ σοηποοίίηρ ΟἿΌΝ ἢ ΠΝ δθγγογ. 80 δρϑδίῃ 
ΖαπηζΖιιπιπιῖπι ἀγα ἀου 01.558, ἃ5 ἢς βδαυβ, τυλήςδόγοῦς, τεεργεῦς ; δηὰ (ῃς 
πᾶπὶς πρ ἢ πανο Ῥοοη "Πυπίγαιοα Ὁγ πὶ ἔγοπι (6 Αγδαρῖς 'σχῖζ {πε εεπς 
"Οὐ Πα οὗ (ἢς Πππ ἴῃ ἴῃς υυἱ]άεγποϑ9 (611. δ οε Αγαδ. εΐαφηένος, 
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Ὀ. 126). [1ἰδκο τἰ ἐπαὶ {πῸ οἷά ροἱαπίβ ννογα 5.}}} (πουρ ἢ ἴο παυηΐ ἢ ς στα π5 

απ ἀεϑοτγίς οἵ Εαϑὲ Οδπδδη." 

21. “οεέγογοεῖ ἐλορι ἤγονε δεύογο ἐλορ}) οἵ. 705. 248 Απ|. 211 

(ν ογα {πΠῸ βαπὶδ ρῆγαβθο ἰ5. ιιϑδϑὰ οἵ {πΠ6 Απιηογιίεβ ἀδϑίγουνθά 

Ὀείογε [5γδ6]).---σορι περιίο ἐλῖς αν] οἵ. οἡ 414.--98,.Α Γυγί μοῦ 
:Πποίγαίίοη οὗ {πΠῸ πιαηποῦ ἴῃ νΠΙΟἢ, ππηάογ αοά, Δη ἱπηπηρταηΐ 

γαςα πηρἢϊ Ἔχρεὶ [Π6 ργανίοιι ροββθϑϑοῦβ οὗ ἃ σοιηΐγυ. ὙΠὲ 

᾿Ανυΐρε τὸ πιδπιϊοηθα οἰβαννῆεσγα ον [05. 1.48.6 (Ὀεϑί θα τΠ6 

ΡἘΠ]Π5Ε1Πη65); Οαῤηίέον, 1.6. Οτεῖο,---οὐ (ΕΘγβ, ϑαγοα, ἤσοσς, Ὁ. 

53: 566 οη 6η. 1014) {πΠ6 οοαϑί-ἰαπὰ οὗ {π6 Πεἰΐα,---ονναὰβ {86 
ΠοπΊε οὗ {πε ΡΠ 5 π65 (Απ|. οἵ [εγ. 474). ὙΠ νεγβα ἴΠι5 βίαϊεβ 

{παι {πῸ Αννίπι, {πΠ6 οὔἱρίπαὶ οσσιυραηῖβ οὗ 5.Ν. Ῥαϊδϑιιὴθ, να γα 

Ἔχρε δα ἔτγοπι {πεῖὶγ Ὠοπιεβ Ὁγν ΡἢΠ]ΠΙδίηα ἱπιηηρταηῖβ ἔγΓΟΠῚ 

Ο(δρῃῆίογ. 

94, Αύρο γὲ πιρ, ἑαΐζε γον 7οπ 7716}, αρηε ῥάδς οὐδ ἐλ 1ογγεγιΐ 
Αγ»ηοϑ] ἴῃς οοπεϊπιαίίοη, αἴοσγ {Π6 ραγθηίῃθβίβ, οὗ ν. 19, δ5 ν.ἕϑ 

οὖ ν.3ϑ. Τα ᾿βγϑδοῖθβ, βίαηάιηρ οἡ {πΠ6 5. Ὀδηκ οὗ ἴπ6 Ασποη, 

τνεγα ἐπογαιροη σοπιπηαηάδα ἴο ογοβ5 ἴἴ, αηα γεοεϊνοα ρεγπ,}5- 

βίο ἴο σοπηπΊθηο6 ΠΟΒΕΠ ΠΙ6ς ἢ {Π6 Απιογιῖθϑ, ννο οσσυριοὰ 

1ς (ογγιΐογν Ὀδίννθθη {πε ᾿Απιπηοηϊΐαβ απὰ {πὸ ]ογάδαπ. ΤΠΘ 

Απιοτγίΐθϑ, πηΠ|κὸ Εάοπι, Μοδῦ, δπὰ ᾿᾿Απιπιοη, ννοῦα ποὶ 4116 Όγν 

Ὀ]οοά νυν {π6 ϑγδοῖϊθθ. ὙΤῃα ϑουΐίπογη ρατί οὗ {Π6 Απιογῖία 

[ογγιΐογυ, δοοογάϊηρ ἴο Νὰ. 2136, δά ἔογπιογῖὶν Ὀδοη ἴῃ ἴΠ6 

οσσμπραίϊοη οὗ {Π6 Μοαδθιίθβ, θὲ 5᾽Ποη νυγεβίθα 11 ἔγοπι {Π6Π|, 

Δηά ἐογοαά {Π6πὶ ἴο νυ πάγανν 5. οἵ τῃ6 Αγποη.---ῳῷ5, 7 ύς αν] 

{πὸ ἄδγν, νὶΖ. οὐ ννῃϊο {π6 Αγηοη 15 ογοβϑβθά, δἀπά {Π6 ἰδγγιΐογν 

ἴο 6 σοπαιογοά οηίογαά.--- 70 2ηἐ ἐδε Ἴδα» οὗ ἔλεε απὰᾶ ἐλὸ 

γεας ὁ.) ἐλ66} οἵ. τι35.- 7ηαέ αγὸ τριῶν ἐλθ πυλοῖο λεαυελι) 
ἃ τῇείογιοαὶ Πυρογροΐς (419 [0Ὁ 4.).8 413); ἰπ τι Εχ. 151510 

23. 5“) 2 "9 7] {πῃ ς εαϑμς 2έγιδηιδ, ἃ5 γ1}8 14 (πη. 283 15. οἱ ἃς. 
(6-Κ. 8 14; Ὠγ. ὶ 197. 1).-πδᾷ, τ» 1219} {πὸ ἀρ ΠΟ8ἢ ἴῃ Ὁ 15. “δι ρμοηῖς, " 
Ὀεὶπρ ΡΓΟΌΔΡΙΪν ἀοϑιρπηδα ἰο βθοιγα {πὸ εἰἰδίϊηοϊ ἀγιϊουϊαίίοη οὐ {πὰς σοη- 
βοηδηΐ: οἷ. 6η. το Εχ. 1251 ΝΥ ἸΦΥ, 1 5. 15 111 γὯῷῦ, ]εγ. 49 Ηοϑ. 8", 
Οὐ {Π15 δπὰ ϑιπηαγ Ἔχοθρίϊομαὶ τι565 οὗ ἀαρ 65} ἰογίθ, 5ε6 [γί ποῦ Βδογ, 

Ρτγείαςε ἴο 1726» γουεγδίογιη, Ὁ. χὶν, α-Κ. 8 20. 2Ζα(2)Ἐ., Πο Ζϑο ἢ οἡ 

Ῥ58. οφ'"; πιοδὲ ΠΥ Κδηϊρ', '. Ρ. 54 Β΄.---25. 25 ὅ}] ει Εχ. 20», - ἀρ κ]-- 50 
ἐπα , 5 410. 40 63 αἱ. (δα. πσὰ 8 Ὁ).--ν»οῦ Π»ῸΦ}} (Π6 δαπιὸ ἰάϊοπι, η. 29} 
Να. 1415 Νᾷ. 4}9 αἱ.---ὐῦ π}} ἔγοτη ὅπ (ν ἢ τόπο ηεγα', οα ἀσοουπὶ οὗ {πὸ 1 
σοπϑβ6ο.), ο δὲ ἦγι αηρστεῖςθ (ἀπο α οἴζοη οὗ ἃ ννοπιᾶπ ἴῃ ἔγανα!:]}),---α βίγοηρ 
νυ ΟΓΩ͂, γαγο 'ἱπ Ῥρῦοβο (ι 5. 413); 1 ΓΠ Ὁ55, 85 [ἐγ 3 5, οὐῦ αἷ.. οἵ, 15, 22. 

--5}ὁκἨὨἨ... 

- 
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2527 ΟὨΪγ πε Οδπδδηίίθβ, οὔ οἴμεγ πειρῆθοιτε οὗ ᾿ϑσγδοῖ, αἀγὲ 

τιθηςοηεά, 

2θ6-8). Βοι54] οὗ ΚΒ'1ΠῸπ ὕο ῬΟΥπιϊύὺ Βγ80] ἴο μᾶ88 ἰβσοῦρἢ 

Ηἷ8 Ἰαπὰ. Ηἱδβ ἀοίθαὐ.: δηὰ {ἢ} ΒθΊΖυγθ οὗ 818 ὑΘΙΣΙΓΟΣΥ ὈΥ͂ [88 

1θγαθ11008. 

Ὁι. λα ᾿ς νος Νὰ, 213} Ὅκ᾽ "Ὄκπ Ὁ ΠῸ ὃκ οὐκ ὑκῖσ' πόσαι. 
25... Ο ςν. Νὰ. 2133 5) ΟΠ ὙΠῚ .«.. 23] ΠΊΨΩ ΠῸ) κῦ ἼΧΙΧ3 ΤΌρκ. 
2 ςς (Νὰ. 20]7 ϑικονν ΚὍ" πῸ) κ᾿.) 
)80. 6 (Νὰ. 2018 ΣΡ Ὁ. Ἴ Ἰκ δ.) 
2890 ςςονς Νὰ. 2133 ͵0.)}2 ὋΡ κ᾽ Πκ ἹΠῸ 1Π) κῦν. 
28 Ὁ ςν (Νὰ. 2335 Ὑτικ ποπῦοῦ ἸῸΡ 53) ΚΊΠ ὈΠΚΊΡΟ 1525 Ὁ ΔΨ καὶ.) 
δῦ ςς Νὰ. 2ι 80 πχην, 
αϑϑο τος, (Να. 2138 ἸῸΡ. 53 ΠΚῚ 152 ΠΚῚ ἘΜ 12} [οὗ Ὁ}.) 
2340 νος Νὰὺ. 2135 πῦκη ΟΠ 93 πν ὈΚ Κ᾽ Πρὰ, 
25.537 ς΄ςος Οἔ Νὰ. 21:3. 53, 

20. Απῶ 7 ςοριδ τιοϑϑον ρος, ὥὉ.} Νὰ. 2131---Ἴ οηε ἐλα τοϊἰαζεγ- 
γρι655 07 Ζιεάδριοίλ) ἸΚεάδιηοίῃ 15 πηεπείοπθα 845 Ὀδίοπρίηρ ἴο 

Εδυδαη, ἀπά 85 ἃ [ον τσαὶ οἰἵν (7.5. 1318; τ (Ὁ. 6660), ὙΠε 
ΡΓΘΟοΙβ6 δῖα 5 ὑπκηόνη; Ρυΐ ἔγοπι ἃ σοπηραγίβοη οὗ Νὰ. 215) 

1ῖ 566 π|5 ργοδδθϊα ἰπδὲ ἴΐ ΪΔΥ βδοπηαννῆογα οὔ οὐ πᾶσ ἴπΠ6 Ἰρρεγ 

σοῦγβα οὗ [ῆ6 Αγποπ, ρογῆδρβ οὐ ἴδε Ν. εἄρε οὗ πε ““νΠάοε- 

Π655" οἡ ἴδε Εδϑί οἵ Μοδῇ (Νι. 2111, οἵ. Ὁ. 280): Πδά 1 θθθη 
πιιοῖ ἴο [πε ννεβέ οὗ [6 ροβι το ἕδγα ἱπαϊοαῖαά, 1 νου] ἤανε 

Ὀ6δη νἹ πίη [πα τογγίζογυ οὗ Μοδῦ, ννδιοῦ ἴ[π6 5 γα 65 Τά ποῖ 

δηΐεσ. ἀεφλδορι ᾿ς ἰγεαυθη!ν τηθηϊοηθδά 45 ἴῃ οδριῖδὶ οἵ 

ϑίμοη (Νὰ. 2136.8. 7υά. 1119 δο.): 1 τννὰ5 βἰϊμδῖθ οἡ ἃ ἴον 1] 
τι βϑίηρ' ουἱ οὗὁἩ {πε εἰεναίδα τα 6-ἰΑπὰ (310) ἀρουέ 16 πι}165 Ε.. οὗ 
{π6 ]ογάδῃ, ννῆθγα 115 γυΐϊηβ (οὗ {πΠ6 ἘοπΊδη ραδγι οα) ἃγὰ 511] 
ν 5 1016. Τπουρῇ δϑϑίρηθα ὉΥ ἴδε 5γδϑ 65 ἴο δαραη ([ο5. 

1317), 1 ννὰ5 δἰϊζεγνναγάς οσοιυριθα ὃν ἴῃΠ6 Μοαδρθὶίεβς (νῆο το- 

ϑαϊησά {ποῖγ τογγιίοσγυ Ν. οὗ {πε Αγποη)Ρ}, δηὰ 15 δ πἀθὰ ἴοὸ ἃς 

Ὀεϊηρ ἴῃ πεῖ ροββϑαϑϑίοη (15. 15 1τ68.9 ]76γ. 482. Οοπιρ. 
Ὑτγίϑίγαπι, Ζαπα ὁ Πγαοῖ, Ρ. 528 [.; πιογ ΠΥ, ϑέγῦον οὗ Ε. 

26. οἷῦν "121] ἀρρεπάεά ἰοοβεῖν, ἃ5 δῃ δρροβίϊϊοῃ κατὰ σύνεσιν, ἴο Ὀ 2 ΚΙ, --- 
21.290. “5 ὐκ. . . ΠΊΣΡΑ] (Π6 ἔγϑε ρεγβοη οἰγιρίαγ, ἰῃς πδεέίοα θεΐηρ᾽ ςοηςεῖνεά 
Δἃ5 ἃ υπϊγ, δπά (Ππ ννογάϑβ θεϊηρ' βροΐκοη δοσογαϊ!ηρ]ν ἴῃ {ΠπῸ παπλα οὗ (ἢς ρεορὶς 
88 ἃ ῇοϊα. 90 ἐγεαιυθηίγ, 45 Εχ. 1425 17 Νυ. 2018. 1Ὲν 21.328 [05. 97 17} 
ὅτε. : ἴῃ [ἢς ργορμοῖβ, [5. 1.2] 2οὶ 269 [6γ. 1οὐϑ' Ὁ δίς. : οὖ, 2.0. 7. Ὁ. ηδδ.. 
Ιῃ τῆς Επρ 51. νεγβϑίοη {πὶ Ἡδῦγενν ἰάϊοπι 18 βοπιαί!πι65 οοησρδὶ δα, ὉΥ ἴδε 
ὈΪαγαίὶ Βεΐϊηρ βυϊβιϊυϊοα (δι. Εχ. 143). Τῆς 2πά δηὰ 3γὰ ρεγβοῃβ βίησυϊαγ 
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]ηϊοοίζηδ, ΡΌ. το4-0.---9, 1οέ »ιὸ ραδες ἐλγοιρὰ ἐλ.» Ια] Ἔχαςι]ν 

ἃ5 Νυ. 21338,-- ,| ἐλ6 πόαν, ἴηι ἐλ τοᾶν, τοῖϊἑ 7 ρο] νατιβα ἔγοπι 

Νυ. 21230 (ἢ {πΠ6 Κιπρς νὰν νν1}} ννὰ ρο].--- 7 τοῦδέ τιοί ἐπγηι ΟἿ 67 

ἔο ἐλα γίρλέ λαηα ογ ἐο ἐλο 6.1] ἴγοπι Νιι. 2οἹ, ἴῃ {Π6 ἀρρ]!οαίίοη 

ἴο Ζαοηι, νυ ἢ Ἰδὲ 7, τοδἱἑ ἐμεγηι, τὴ 6. ννογά ιιϑϑὰ βἰβεινῆογα ἴῃ {ΠῸ 

5816 ρῆγαϑβθ Ὁγν Ὁ (539), ἴογ ΠΩ) τὔϑ τοῦ ἐμοί τ716.----8, Ζλοι σπαϊέ 

δοἰἑ πα 7οοα, δ᾽ ο.} οἵ. ν.5.---οΟἦν ἰοέ τπ6 ῥαδς ἐλγοιρήι ογὲ γι.» 7εει] 

8ἃ5 Νιι. 2019 (ἴῃ {Π6 δρρ]!σαίϊίοη ἴο “Ζ]0᾽η).----290, Α'ς ἐλο οληϊανγο)ι 
9Υ “Ἔταιε. .. αμπὰ ἐλο Μοαδίίος. . .. αἰϊα τεριίο γ16} ᾿ξ 15. ποὶ ἀ15- 
ἘΙΠΟΙΓΪΥ σἰαϊθα ἴῃ ν.2. 8 τ ποίμοσ {πῸ6 Ἑδοπ)ιίαβ δοσοεαάβδα ἴο {Π6 

τεαιοβῖ οὗ (Π6 [ςγδαρ 65, ποι ρ {Ππδγα 15 ποίῃίπηρ ἴο βδιρρεβί 

(Πδ΄ ἴπαν ἀϊὰ ηοΐ ἄο 58ο. Τῇε 5ίαίεπιθηΐ ποῦ 15 ποῖ ἱποοηὶ- 

Ρδί 6 ἢ νν Παΐ 15 γοϊαίθα Νιι. 2οἹδ:31 ; {Ποιρὴ {πῸ ἙΔδοπΊαβ 

ΓΔΥ Ὦανα ορροβαά {πΠ6 ργοροβαὶ οὗ {πὸ [ϑγδοῖθβ, θη οἡ 

πεῖν Ἡοείορῃ Ὀοτάογ, ἴο ρα55 ζάγοιιρὦ {ΠΕ ὶγ ἰογγιΐογυ, {Πα Ὺ πιᾶν 

ποῖ μαννα ταραγάδα {Ππ6πὶ νυ [Π6 σαπι6 πη ΓΘ 411 Π655, οὐ Πᾶνα 

Ὀδοη την ]]Π]Ὡρ ἴο αϑϑῖδέ {πΠ6πὶ, ν ἢ 116 Ἰουγηθυιηρ Νογίμυναγα, 

ΔΥΝΑΥ ἵγοπι ἴΠ6π|, οη {πεῖγ Ζσέογηι Ὀογάθσ. ὍΤῃῈ Μοδριΐοθϑ, ἰῃ 

2456 (6), ἀγα οδηβιιγεα ἔογ ποζ μανίπρ' “" πιεί ἴσγϑδθὶ στ Ὀγθδά οἵ 

νναίογ οὐ ἴπ6 νναυ : {πΠ6 δχργδϑϑιίοη τι5εα, ποννανοῦ, βιιρραϑίβ 

τηδὲ [6 Μοδθιίες ννεῦα ποΐ ἔογνναγά ἴῃ οἴϊπετγιηρ {Π6πὶ ἰοοά ἴῃ ἃ 

γι ΘηαΪγ βριγι (οἴ, 15. 2114), ἀηα 15 ποῖ πεοθϑβαγιὶν ἱπσοηβιβίθηϊ 
τυ {Ππαῖγ ᾿ᾶνὶπηρ' σοα τ ἴο {Ππ6πὶ|, ρεῦπαρβ ππάθγ σοπηριϊβίοῃ, 

ἴῃ ταΐυγῃ ἔογ πιοπου ραγπιεηΐί.---80. δὲ δέλον, ὧο.] νατιδά 
ἔγοτῃ Νιι. 2138 (Ξεα {πΠ6 ΤΡ ]6).---,ς αὐ {λές ἦἄαν (ΠῚ Ὁ}53)}} 2.6. ἃ5 
5 πον ἴἢ6 σᾶβθ. ὍΤῇα ρῆγαβθ 15 πιοϑίυ δε ἴογ {πΠ6 ρυγροβε 

οἔὗὨ οδ᾽]πρ᾽ δἰϊθηϊίοη ἴο {Π6 {] ΠῚ πταπε οὗ ἃ ργοπιῖβα (οῦ ἱῃγθδί) ἴῃ 

ἅτε υδοά Δηδοροιβ}γ.--27. ΟΝ ΤΥ12 1112] (πε γαραιτἴοη Ἔχργαεββοβ Ἔπιρἢ 515, 
“47, ἰλὲ τα» (τὰ ποννῆογα εἶ56) Ψ1}1 1 γὸο᾿ : σοπ!ρ. 16 1 5. χ' (Εν. 
ᾷ ,1,; α-Κ, 8 122ι9}.---28. "πσΡ  }}] (ῃς ἴοπα 15. ηείζ οὶ, νυν Ὁ σοῆδθα., οἡ 
δοςουηὶ οἴ Πα ἀ15]. ἀοο. (Π τ. 8 104).---30, 13. 1.2}5] ““ἰο εἰ υκ8 ρα55 ἑλγομρι 
ἀέρε," ἔνε. τὨγουρῊ 15. ἀοπιϊηίοη : οἷ Νὰ. 2018 3 Ἴ2ΨΠ Νδ, τ ΠῚ τΝ πη] 
{πε υϑυ8] ρῆγαϑα 15 20 πρρη, Εχ. γ8 (Ρ), 1415 (ἸΕ), Ρ5. ο5ϑ Ῥχ. 2814-- -ἶἰὐθϑ ν)Β} 
220 ΠΝ] 25 γὃκ Πδᾶ5 τπιβιδα!ν ἃ Ροοά βθῆβο, ζο σέγογιρέλενι ἐδ ᾿δαγέξείο 
ἐγ» οομγαρέ : Δ5 ὮΕΓΘ, ΟὨΪΥ 157 2 ΟΠ. 4613, ΟπῚ (ποί σοπβες.) υβ6α ἴο οοπηδοὶ 
ΘΥΤΠΟΠΥΠΊ5, 566 Ὦτ. 8ὶ 132. --- ΠΠ Ὁ}}3] ας (4) ἐλιὶς αν. 8. 450. 58 818 τοἱϑ 2057 (η. 
505 1 5. 225 21 Κ, χ' 8} (-:2 ΟΠ. 6)δ) 61 76 ς, ττὖ 2518 4239 .416. 3 Τγδη, οἵ 
(ἔγοπι ΕΖτε. 97) δ (ἔγοπὶ [6γ. 222) τ (. 287 : ἴῃ {πΠ6 ἴογπι ΠΣ Ὁ πη Πῖ. 65 
]εν. 443 ἘΖτ. οἵ᾽ δ Ν ἢ. οἷ (16γ. 4239), απὰ (ἀἸ εγθηιν) απ. 491}. [ἢ 76τγ. 
255 1ἴ 15 ποῖ ἐχργεβϑϑᾶ ὃν (ἃ, δηὰ πιιϑί, 5 ἴῃς οομίεχὶ βἤοννβ, θ6 αὶ σἴοβϑ, 

ἰπϑεγίεαἀ αἤεγ πο ΓΙ πιεηΐὶ οὗ (Π6 ργόρῆθον : 566, ἀραϊπϑὲ ατγαῦϑ νίονν οἵ 

.-- "εοοεοἷἷδκο.... ὧδ 

- 
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(ἢ6 ἀνεπί: δ5 {πΠ6 οσοσυγγεησαβ (566 Ὀεῖον) δον, ἴ ρῖνες 6χ- 

Ῥτγαοβϑίοη ἴο ἃ ποιρῆς ννῃὶο ἢ 15 ρδγιουαΥῦν σοπηπιοῃ ἴῃ Ὦϊ., 

δηά ἴῃ υυγϊογα γοβεοϊηρ {πΠ6 ΠὨαυϊογοηοπιο ροϊηΐ οὗὨ νίειν : πε 

ῬΓΑΥοΥβ ἰὴ 1 Κὶ. 8, ΕΖτ. Νεῆ. Πδη. γα 41} πιουϊ δα ἰδγρεῖν τη 

[πὸ Ὠδαυΐϊ. ρἢῃτγαβθοΐορυ.---81, Βολοίά, 7 λαυε δέριι, ὅσο. νὰ 

ΘΙ Βοπ 5 γαΐῃϑαὶ ἴο δοσδάβ ἴο 15γδ6]᾽5 γεαιδϑί, επονδῇ ἢδ5 

αἰγοδάγ ““ερυη" τΠ6 δἀχοουϊίοη οὗ Ηἰς ρυγροςο, δηα [ϑγδεὶ 

ἰ5 πον ἔγεα ἴο ἰηνδάδ 5 (εγγΐογυ.---οἶυον τ δε ογ6] σοτηρ. 
οὐ 18.--Ο͵Ἀθορίνι, ρο55655} δ᾽ ὅῃπ, 85 ν.39, Ὀυϊ 5 γοηρτποησα ὃγ πε 

ὐάϊείοη οὗ Ἰγς τς πσορ.---ϑ2, 4πὦ δέδονι σαπισ γογέλ ἐο τηιδθέ τες, 
λὲ απᾶ αἱ λΐς ῥοοῤίο, 707 δα εριΐο 7.46] Νὰ. 2133, ὙΤὮΘ ρἢγδϑ- 

ἱπρ, πονανοῦ, ἀρτίοαβ ἢ (Πδΐ τιϑοα Νιι. 21880 οὗ Ὅρ. ,7αλαδ 
15. οἴἴϊδη πιοπίἰοηθαά 85 ἃ οἷἵγ ἴῃ ἴῃς (εγγϊΐογυ Ν. οὗ (δε Ασποῃ, 

Βοϊοηρσίηρ ἴο Εεουθδη (705. 1318, θεϑάς Ὀίρου, Βειἢ- δ΄ Δ]-πιοΐοη, 

δηᾶ Κοάδηγοίῃ), οὐ 845 ἰῇ ἴΠ6 ροΞβϑεϑϑίοη οὗ [6 Μοδρθιΐθϑβ (15. 15 

76γ. 4884: οἵ, [ῃΠ6 Μοδδιῖα βἴοηβ, ]. 18--21), 5Βι{παίϊοὰ (7]6Γ. 4851) οη 
{π6 ““Μιβῆογ,᾽" οὐ ΠΙΡῺ ἰδ40]16-ἰαπὰ (310), ἀπά (Νὰ. 2133) τὴ τῆς 

ἀιϊγεοίοη οὗ ἴῃ ““ψη]ςἀογηθβς,᾽ 2.6. [η6 ορδη ρἷαΐηϑ οἡ ἴδε Εδϑὶ 

(23). ἘΕυδεῦ. (Οπμορι. δα. [μδρ΄. Ρ. 264) 5ἴαίεβ παῖ 1 νψᾶς 
βῆονη Ὀεΐψνεεοη Ὠϊθοη δπὰ Μεοαάδθδῇ---ἃ βιϊυδιίοη ᾿ν ΒΙΟἢ 5 ῖ 565 

[Π6 οοηάϊϊίοηβ οὗ [ἢ6 παγγαῖϊνε, δοοογάϊηρ ἴο νῃο Θι1Ποη 

581 ἃ ἔογί ἢ ἔγοπι 15 σαρῖῖαὶ, Ἠςβῆθου, ἴο πιδαῖ ἴπ6 δάνδποίϊπρ' 

Ιςγδοῖϊῖος. ὍΤῆα δἰία ἢα5 ποῖ, ἤονανογ, θθθη γοοονογαα.---8 8. 

Α πα τῶῦ σ»ιοίθ Ὺΐρε, απο Δὲ ϑογις, σηα αἱδ λὲς ῥοοῤ[ο) ἃ5 Νυ. 
2138 (οΥ ΟρῚ, ““Απάὰ τῇδ 5πιοίβ Πΐπι, δηά ἢὶβ βοῆβ, δηὰ 41] ἢϊ5 

Ρεορίβ.Ἐ Τῆδ Ἔχργαββίοη πε οὗ 5:8 οπ᾿5 ἀείεδλί ἴῃ Νι. 213 ᾿ς 

ἀιἤεγεηῖ ; δηά ποιῖπογ ἴπθγο πογ ἰῃ ΠἋ. 1131 15. ΔῺΥ πιαοηϊίοη 

τδάδ οὗ ἴῃ 5'διιρῇίον οὗ δ βοη᾿β ς0᾽5.----34, Α πῶ τὸο ἐοοῖ αἷἱΐ λῆς 
οὐδίος αἱ ἐλαΐ ἐῴη (19}] οἵ, Νὰ. 21.358... 41.464] τοῦ ἀευοΐορα, ὅσ. οἵ 

{πὸ πιεδπίηρ οὗ {πὶ ἐχργεβϑίοη, Κυεηςθη, Ομαάδφγδοοξ, τι. 8 6. :.--3Ξ8. ἼΣ 
ὉΠ] οἷν οὗ τόρ, ἐδ. ἃ οΟἿἿΥ 50 ἔδγ δ8 ἰΐ Ἵοπϑϊϑίεα οἵ πιδῆ, πεδιῖγ Ξξ 
εἰϊγ πιαϊς-ροριυϊαιίοα. 80 45, δπὰ ([πουρἢ ποί 50 ροϊπίεά Ὀγ {πε Μαβϑογίις5) 
1.4. 208, πεγα 1 5 ορροβοά ἴο οδί]ς ἀπ ρσγορογίυ βοπογαῖν (οἶ Πότε 
ν. 35. 47).--- ) }] ςΠΙιοΗν ροείϊοαὶ, ἐἢ6 ΟΥΪΥ ργοβε-ρῆγαβοβ Ὀεὶπρ ΤΟ ὙΡ, 
ΒΡ Ὧφ Οη. 445. (1) Ὁι. 453 7εὲγ. 448 Ῥϑ. τος {(Ξξξ τ Ομ. 16.5)}}, δηά 
ΜΝ 'Ὅφ Ὀι. 265 2853, ἼΤΠε ννογὰ ἰ5 α͵8ο ργϑβογνεά ἴῃ {πῸ δηςοίεπὶ ῥγ. 

ΊΡΙΠα νῖονν βἰαίοα οπ 1.32 Ὀὲ δάορίεά, (ῃς ρῃγαβίηρ οὗ ν.33 (νυ πο 
ςογγοϑροηάϑ ἴο (δι οὗ 310) νν}}} οὐ σουγβα ὃς οτἱρίπαὶ ἰπ Ὠϊ., ἀπά πε τγοϊαιίοη 
ΩΥ χ5330ῦ [ο Νυ. 2155 νν}}} θὲ γενογεοά. 



11. 21--36 45 

ἰγοαϊβά 45 λόγεηε (οῇ 73), [8 ἱπμδθιδηὶβ Ὀεΐηρ 5ἰαίη, δηά τῃ8 
σοφία δηὰ ργορογίυ γεϊδϊηθα 845 β5ροῖἹ. Τῆι ἔδοϊ 15. ποί πιδη- 

τἰοποά ἴῃ Νὰ. 21. Τῇα οὔϑεγνδηοα οὗ [δ λέγον, ἴὰ ἴῃς σοη- 

ιοϑίβ οὗ {ἴῃ σγδ}ὶ 65, 15 οἴἴϊδη ποϊθα βρβϑοῖδιν Ὁγ Ὁ δπὰ Ὁ 

(566 :2.).---ὐονν οεἷξν οΥ »ιθη}} 566. Ὀεῖον.--- Ζ πὸ σεγυΐυον) 
ἼΠΡ ὙΝΟΠ 15 ἃ ρῆτγαβε 6βρ. δεὰ ὃγ είς. πυγιῖετθ ,κ8 (- Νὰ. 

2135: 566 Οὔ 318) ο5. 822 1οϑβ- 80. 88. 87. 89. 40. 718 (411 Ὠ)3) 2 [ζ. 
1011{.---86. 2 γο»ε “4 γοἷ ον», εὐλίολ ἐς οε ἐλ6 φρο ο7 ἐδ6 ἐογγε7ι- 
υαῖίον ο7 44»ποη} ἰῇ βδαπιῈ ἀδβογρίίοη ἴῃ 413 448 05. 123 149-16 

2 Κι. τοῦβ (ντπουὲ ΠΕ) : “Ατγοΐεγ, δἴοπε, δἷδο Νὰ. 323 7. 1136 

2 5. 24 (Ξεα 3)) ]6γ. 48191 (ἢ. 58 (οη 15. 173 5εῈὲ ΠὨ111π|.}, δηά 
οη ἴπ6 Μοβδδθίία βίοῃα, ἴα 26 (45 Ὀυ11 ΌγΥ Μεβῃδ)). 

Τῆς Αγηοη, Ὡς ἢ ἐογηδαὰ 6 Ν, Ὀοτάεν οὗ Μοδῦ (Νιυ. 2115), ἢονν (πς 
νναάν Μο)!ῦ, 5 ἃ γτεπιδυκαΌΥ οἰεαγγ- ἀεδηεα ὈῬουπάδτγ ᾿'π6. ΤῆΠε σουηίτν 
Ν. δῃά 5. οὗ ἰ [5 ἃ ἔασ- οδοβίηρ ρἱδίῃη : ἰὲ 15 βδυάδάεηϊν Ὀγοίκεη ὉῪ ἃ ἄεορ τ, 
νυ ρτεοϊριίουβ 5 65,--ταῖ ἃ ροϊηϊ βοπια 1ὸ π|}}}685 Ε. οὗ ἰῆε Ὠεδα 8568, 
Δρουϊΐ 3 πιῖ]ε5 Ῥγοδαά δηᾶ 2οοο ἔεεΐ ἄδερ ; δἱ ἴδε Ῥοϊίοπι οὗἉ {158 νδί] εν {με 
Αγποη ἥοννβ, δηλ ά γος ἰγορίὶοδὶ νερεἰδιίϊοη,---ἶος (6 δἷγ δ ϑυςἢ ἃ στεαῖ 

αἀερίδ Πῶ5 ἃ βιϑηΐαὶ νναγπιίῃ ; δὲ {πΠῸ ροΐπξ νπογα 1 επίοεγβ ἰἢς ᾿εδα ὅ5ςδ, 
1ΠεῸ ουγτγοηΐ [45 ἃ ἢ οὗ 5Βοπιε 80 [οεῖ, δηὰ 15 4 ἔδεξ ἴῃ ἀερίἢ (Τειϑίγαπι, 
Μοαδ, ρρ. 125-110). Α ἀεδβοϊδίε πϑᾶρ οὗ γυΐϊη8, ᾿Αγαῖγ, ου ἴδε Ν, δάρε οἵ 
1Π|5 γανίηθ, “ 7υ5ῖ ονοσῃδηρίηρ ἴΠῸ Ῥγονν," δηπὰ δῦοιυϊ ἃ πι}16 ἔγοηιν ἰδ βίγεαπι 
(δ. ῬΡ. 129-141), πιαγκβ {πε 5ία οὔ ἰῃς δποίεπε 'Ασγοίοσ. 

7.6 εἷξν τολίολ ἐς ἐπ ἐλθ ἐογγοπέ (ον ἐογγορ ουσ 6 }}} 50 705. 
1332.162 5, 245 (τεδὰ ψἱτἢ 3Ὁ : ““δηὰ {πον Ὀερδη ἔγομι ᾿Ασοΐεγ, δηά 
ἔγοπι [ΠῚ ἔογ [3}] τπ6 οἷν τπᾶΐ ἰ5 ἰὴ {Π6 πιἀά]ε οὗὁἨ 1Π6 τογγϑηῖ- 

νον, ἰονγαγάς (δά, δηά οἡ ἴο [4΄Ζεγ᾽᾽),---τϑδοῖῦ {1{π|6 ἱπηπγεα!- 

αἴεϊγ δος ᾿Ασοίδσ. ὙὍΠ6 ον πιδδηΐ ἰ5 ποῖ δτορείμογ οογίδϊῃ ; 
Ῥυΐϊ τ 5 ἃ γεδϑοηδῦϊα σοπ͵θοΐιγα ἰπαΐ 1 πὴᾶὺ 6 Αγ (Κορ. , 
Ὀϊειτίοῃ, ἱπ Μεγχ᾽ Αγολέυ, ᾿. 334 ., Κεἰ], Ὀ11π.). Νογ ἰ5 ἰΐ 
σογίαϊη ἰη νμδΐῖ ραᾶγί οὗ {86 οοιγθα οὗ {πῃ Αγποη τδ6 ΟΙἿΥ 

τείεσγεά ἴο ἴαὺ ; ἃ 5116 δ 115 σοηῆμπεποα ἢ {πὸ 1,6) πη, ννῇσγα 

{πἢεγα 15 “ἃ ρίεος οὗ ραβῖυγε στουηά, τη [Π6 πιϊάςι οὗ ννηϊοῇ σβίδηαβ 

ἃ Ὦ11 ἢ τυϊηβ οἡ 1{," δᾶα5 Ὀδδθη βιρρεβίεά (81. α. ὅτονοε, 

22.8.1 τ862, 5.Ὁ. ΑΚΝΟΝ ; Ὠιείτιοῦ, Ρ. 335 [.).---υοη νέο ΟἹΪδ᾽ Πα 

Πδπιο5 ΝΟ ΠΌ δηὰ πῦσῃθ. Οἰβογννίβε, ἴἃ [61] ουὐ οὗ υδε ἰπ Ἡρργεν. ἴῃ 
ἙΕτὨιορίο, ἱξ 15 δὴ ογαϊηδιυ νογὰ ἴογ πα, λιμδδαμα (6... Ματγὶς το ῇ 10Κὸ 
285). ΟΥ̓ οουγβα ἴξ Π49 πο εἴγπι. Ἴοηῃποχίοη Ὁ τη, πῷ, Ὁ" Π5.--Ἱ}ο] 
εσιέσυε, τωγυΐυον (ἴγοπι ἃ ἀεΐεδι) : Αγαρ. ςσλαγαάα 15 ο ἑαδέ )γίρἠξ απῶ γμπ 
ατα» (οἵ δῇ δηΐηα!).--- 38. 150 1)}}2] 247 2014 705. 852. 7 σἰό; ὃ, ἃ5 1)3.---836. 
5229] ΟἿΪΥ πεῖς ἴῃ ῥγοβδα; δηά οπἱΥ οὔςθ δεβίάδαβ, αἴ 811 ἴῃ Οαϊ, 
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46 ΠΕΤΕΚΟΝΟΜΥ͂ 

ΘΙΠΟΠ᾿ 5. [ογ ΟΥΥ ννὰ5 Ὀουηάεοά οἡ {πε Ν. Ὀγ {πΠ6 Τα οἷς (Νιυ. 

2133 οβ. 122), νοΐ βεραγαίοα {π6Ὸὸ Ν. “ΠΑ ]᾽" οὐ αἰεί δά 

ἔγοηι {Ππ6 5. “ΠΑ! Γ᾽ (οη 410). ὙΠα Π᾿π|1ξ αϑϑιρηθά 15 {παγείοτγε 
ἃ νᾶρὶ6 οπμδ: [ὑ σδηποΐῖ Ὀ6 5αϊά ἀδπηιϊίεῖν {Παΐ εἰἴπογ {πε 5. 

Π41 (ἸποΙ αϑῖνε]ν) οὐ {πῸ Ν. Πα] (Ἔα χο  αϑὶνο] ν) 15 πη {Π6 υντιϊετὶ 

πιηά.---87, Οηἱν {πΠ6 Ιαπά οἵ {πε ᾿Απηπιοηϊῖαβ {ΠποῪ αἀϊα ποὶ 

ΘΠογΌδοἢ προ (ν.19), δυορ ἐλ τολοίσ σἱαθ οΥΓἹ ἐδ ἐογγεσι οὗ 
“αδδοϊ, ἀγα ἔλθ οἵξΐος οὐ ἐλο λι1-σοιεγιέγγ--ἴ.6. τὰ 6. τερίοπ Ἱνὶπρ 

ΔΙοηρΡ {π6 ἸρΡΡοΥΓ σοιγϑα οὗ {π6 [Δ ΌΌοὶς (1πΠ6 αάν Ζεγκα) οἡυ 

{π6 Εαϑί, απά {π6 περ θοιγιηρ Π1]]-σοιιπίγυ ᾿πμαριε ἃ ὈΥ {πε 

᾿Απιπιοηϊίΐοβ. ὙὍῇῃα σουπίγυ ἴακοη Ὀγ {πα ἰβγδοὶ ας ἔγοπῃ {δὲ 

Απιογιίθβ, ἀπά οσσιριοαά αἴογνναγάβ ὉνῪ δυρθαη δπὰ ἀδά, ἰδὺ 

ὙΥΠΟΙΪΥ ἴο {πὸ Ἡεεέ οἵ {π|ῖ5. Οὗ. Νὰ. 213 (“"Απαά [5γϑεὶ 

Ροββϑθϑϑϑα {Π6 ἰδηὰ οὗ δϊποη, ἔγοπι Αὐποη ἴο Όθοϊκ, ὄνεη [5Ὁ. 

οαβίνναγα5)] ὑπίο ἴπ6 Ομ! άγεη οὗ ᾿Απιπιοη ἢ; 1 ἃ. 1133, [Ιπ 
1. 416 7οβ. 122 {π6 ΠῦθοΙς 15 οδ] δά {πΠ6 ““Ῥογάθσγ. οὗ {δε 

σομ!]!άγθη οὗ ᾿Απηπιοη ἦ: ἴῃ {ῃ6 πρροῦ ραζί οὗ 1:5 σουγβα, {πὲ 

]ΑΌΡοΪς τὰηβ 5. ἴο Ν. ἴῃ ἃ δοιηΐϊοιγοῖθ, ραβϑίηρ ἘΔΌΡαιἢ- 

᾿Απιπιοη ; δηά {6 ᾿Απιπιοηϊία ἰογγιίογυ, δοοογάϊηρ ἴο {ῃεϑὲ 

ΡΑΒΘαΡ 65, ἰὰν ἴο {πε Εαϑί οὗ {Πῃ15. 

ἢ (Πς ἀςδϑογιρίίοη οὗ πα ἰογγίίογυν ἰάθη ὃν {πΠ6 5γϑο]ε5, πα οἵ ἰἰ5 
Εἰπι1 15, ἴῃ 2561. 48. 10. 1717 .48-.ώὲ9. Οὐ] ἃ θ6 σοπιραταοά {Πο56 ἴῃ 705. 13,--νἶΖ. α. 
(σ πογα]]ν) ν. 8:13 (ΞυρΡ  γἱηρ,, ἰη ν.8 αἵ {πε Ῥερὶηπίηρ', αἴϊεγ (τ [ον ἐκε λκαὶῃ 
ἐγίδε οΓ Ἠπαημπαςςελ, αηα] τοΐέΐ ἐξ τῇς Ἐδυθεηϊίεβ, ὅς.) ; ὁ. (Κουθεπ) ν. 35 
(ἰο ζ7εδλδονι) 355; ς, ((ζ8δα) ν.35:7; . (μΑ1 οὐ Μαπαββεῆ) ν. 53, Οἵ, αἷϑο 
]ο05. 121, ΤΠ ραββϑαροβ αυοίοαά ἀρροαγ ἃ]1} ἰο Ὀεϊοηρ' ἴο Π)5 (οτ ἴἰο ἃ Όευϊ. 
Παπά); πλὴν οὗ {Π6 Ἔχργοβϑϑίουβ υϑεα ἂγῷ βί πη αγ ἴο ἴποβα οσουγτγιηρ ΒοΓγε 
ἴῃ 1).. 

ΠῚ. 1-. Ποῖθαῦ οὗ Ὃρ, 086 Κίηρ; οὗἩ ΒΑΒμδῃ, δηἃ οοπααθδὲὺ οἱ 

ἢ18 ὑθυσὶῦοσυ. 

Π ει. 413. ν νν Νὰ. 2133: ([ης οπίϊγε νογϑ65). 
4[0 ννς Νὰ. 21388 Ἴην 5 ὝΝΘΣ ΤΟΔ ἽΨ ἸῸΨ 3 ΠΝῚ 102 ΠΧῚ ἘΝ ὍΝ, 
4]... .. (ἢ Νυ. 2:1:35ὺ (ἸΧῚΝ 15). 

1-8. Ν.12 ἀρίβοβ νϑγρδ!ν ἢ Νι. 2138-8.. 1ἢῃ6 Οηϊν αἰθβετ- 
Θαησα Ὀαοϊηρ ἴπΠ6 βυρδει απ οὗὨἩ {π6 ἢτγϑι ρογβοη ἔογ {π6 {πιγά. 

]οῦ 5.-- -37. Ὁ] ἢρ. Ξξξ οἰαδ:: οἵ, Νὰ. 1239 7τῪυὰὺ πὸ ὃν; ]υά. 118 πῦκ οὐ 
ἩΣῚΝ τ ὅν, τ’ πτῖν 53}] για αἱ! ἐπαΐ 7. σονανπαηπαϊρα τις (5ε. ποῖ ἴο ἀρργοδοβ): 
οἵ. 45. Βιυὲ (ἃ (καδότι) Ἔχργεβϑβϑθβ 2) ἼΦβτ Ὁ ἀοοογαΐτιο ο αἱ ἐλαὲ ]. 
οοππαπαεα τπι5, ννἈϊο ἢ παν δὲ {Πο ἔγυς γοδάϊης. 



11. 37---11]. 47 

Ν.8 αἶδο ἀρίϑος ἴῃ δυδβϑίδηοε ἢ Νιι. 2135. ([Π6 ομαγδοίογιϑοο 

ῬὮγαβα ἴῃ 30 τ Ὁ ἌΝ ΦΗ 5 Ἣν Ὀεΐηρ᾽ σοπηπιοη ἴο Ὀο(ἢ. 

Τῆς 2γύρμια γαςσὶς νιον οὗ ἴῃς ἴἤγες νϑῦβοβ ἰη Ὠΐ. ννου]ά Ῥὲ (δαῖ (πεν ννεγε 
Ὀαβεά ὕροῦ {ἴῃς ραβϑβϑαρ ἴῃ ΝυπΡογθ. ὅϑενεγαὶ οὗ [ΠῸ Ἔχργοβϑίοηβ σοπηπΊοη 
ἴο ἐπε ἔννο ραϑϑαρθβϑ ἄγε, βοννενογ, ᾿ευϊογοηοπιὶς (566 (Π6 ποίς5), ννΠ1ς 
{μον ἂγὲ αἴϊεη ἴο {πε ψεηεγδὶ βίγῖε οὗ ΤΕ5 παγγδαῖίϊνε ἰπ ΝυπΊθογβ : 1ἴ 18 
τεπι ΓΚΑΌΪο 4150 {πδὲ ἴῃ Νὰ. 223, νν 816 Π6 σοπαμαδβὶ οὗ ϑίβοη (Νυ. 2)ι33-2) 5 
τείεγγεά ἴο, (μαὲ οὗ Ὁρ 15 υπποιϊςεά ; πεηςς Ὠ111π|. παν ὃς τἰρ ἴῃ συρροϑ- 
ἵπρ' {πὶ τῆς ραβϑϑαρε Ὀεϊοηρ εὐ οὔ ρίηδ!ν ἴἰο Ὠϊ., δηὰ τἴπδὲ Νὰ. 21.338 16. Δη 

ἱπβογίίοη, Ραβεά ὑροὴ Ὠϊ. “315 (οσγ 'ἰπ ν. 38 ῃροη Ὦδϊ. 2330), ἀπά :πἰγοάυςοα 
ἰηἴο {δε ἰοχὶ οὗ Νυπιρεῦβ ἴογ (6 ρυτγροβεα οὗ βϑιρρί γίηρ νῃαῖ βοοπιεά ἴο ὃς 
8 οΟπιϑϑίοη. 9850 4150 Βδοοη, 7 γιίε 7γασίζορ οὐ δ: Εχοάμδ (1804), Ὁ. 211. 

1, Α πῶ τοὸό ἐμγηθα (ἸΒ3}}} οἷ. 171-34. 40. 21.8.8. .,ον {λ6 ταν ἰο 

αςλαη") ῃ τἴῃ6 ΗδΌ. υδυδιν ἢ τὰς ἀγίιοῖς, τῆς Βαβῆδη,᾽" 

--ποί ἱπιργο δον (566 νΝνειΖϑίοιη ἴῃ Ὁ ε]. “τ τοὐ,3 ρΡ. 556-558) 

σογγοϑροηαϊηρ ἴο ΤΩΝ Δηά 5]: γηρ᾽ Ργορουΐγ δογ απο γογέϊ6 

φγομηά. Ἐτομι ἴῃς ποίσα5 σοηίδιποα ἴῃ ἴδε ΟΤ., 1 ἀρρεδγβ 

{πὶ Βαβῆδη ἐπιδγδοεα {Ππ ταρίοη ἱγίπρ Ν. δπά ΝΕ. οὗ ""Οπ εἰ δά" 
(5εἜ6 οἡ ν.10), δηά Ὀουπάεξά οἡ ἴδε 5. Ὀγ πε 7αγπικ, ἀπά ἃ 1ἰπ6 

Ῥαβϑίηρ Γπγουρ Εἀζγοΐ ἴο Θ᾽ σδῃ, οα {π6 ΝΜ. ΌΥ ἀὐβῆυγ δηά 
Μα΄δοδῇ, οἡ δε Ν. βἰγεϊοξίηρ ουἱ ἰουναγάβ Ηδγπιοη (οξ. 05. 

1 210. 5), Δηᾶ οἡ ἴῃς Ε. οχίεπαϊηρ δ5 ἔδγ 85 {πε ργεαῖ γδηρὲ οὗ 
αχίϊηοϊ νοϊσαηοθβ οδ δα {π6 [ερ6] Ηδιγδαη (2.6. πιοιιπίδίη οὗ 

{πὸ Ηδιυτγδη), δροιΐ 40 πι|165 Ε5Ε. οἵ ἴῇς 568 οὗ σδ}1166. ΕἾοπΊ 

1Πε ἔδλοϊ (παι Θδ]ομδῇ (ν.10) 15 πιεπιοηεα ἃ5 ἃ ἐγοηίοσ οἱἵυ οὗ 
Βαξῆδηῃ, ἰΐ βϑθοπὶβ ἰῃαὶ (6 οδαβδίθογῃ δηά βοιυΐϊπογη ἀθο νι 6ς οἵ 

]60ε1 Ἡδυγδη ννοτα ποῖ ᾿ποϊπα δά ἴῃ [ἰ (οἴ, ν᾽ ἰΖδίοίη, αμγαι, 
ΡΡ. 39-42, 842-86; αυίῃε, ΖΦΦΔΙ͂. ι8οο, Ρ. 220 Ε΄). 

Βαβῆδη ννδ5 ποίϑα τῇ δηι αν ἔογ 115 το ραβίυγοβ δηᾶ [15 Ἔοχίδηξῖνε 
ἔοτεβϑίβ οὗ οδῖ, βϑρεοῖδ!ν ἀρυηάδηϊ οὐ ἴῃῈ ἊΝ. 5'ορεβ οὗ [ες] Ἠδυγδι 
(ςοπιρ. {{Ππ|π| 411.8ϊοη5 ἴο [18 ραϑίυγεϑ Μίς. γ1} [ἐσ σοἱϑ, ἐο 1185 πογάβξ οὗ Ἵδί(ς 
Γι. 3214 8. 2218 ΕΖ. 4018 Απι. 41, ἴο [15 οὐδ 15. 213 Ζεοῇ. 112 ΕΖ. 2γὅ, οἴ. 
15. 43 Νδῃ. τ. ΜΈ πε ἐχοερίίοη οὗ {πὸ 1,6]4 (566 οη ν."ὅ), (π6 5301] οὗ 
18ε οοτγεβροηαίϊίης σγερίοη 18 ἀεβογι θεά 511} ἃ5 θείη βἰηρυαγν ἔθ γι}]6---ἰἢς 
Ἡδυτγδῃ ἢΔ5 Ὀεεδη οΔ]1εἃ (ἢ6 σγβϑηδγυ οὗ ᾿δπιδβοιβ; δης 1158 οδῖκ ἔογοβίβ γε 

ἔγεαυσηῖν Δ] υ δα ἰο ὈῪ ἔγανε]]εγβ (]. 1.. Ῥογίογ, ἶσο Υεανς ἐπὶ αγπάσοιμξ, 
οὮδρ. ΧΙ. εἀ. 2, ΡΡ. 186, 190, 20Ο, 202 ; σῇδρ. Χίϊ. ΡΡ. 218, 227; σἤδρ. χίϊ, 
ῬΡ. 26ο, 26:1, ὅς. ; Τγιβέγαπι, Ζαπα οὕ 7δγαοὶ, ΡΌ. 418, 453, διο.). 

111. 1. "»ῆ] ὁ Ἑατεΐὶ, δἴϊογ ἰῆς νεγῦ οὗ πιοϊΐοῃ ΜΥῪ; ποῖ “αὐ Εατεΐ" 
(ΕΝ.), Ἔχοορί 5 δὴ δοςοπιηπιοάαίίοη ἰο Επρ 15 ἢ Ἰάϊοπι (5 Π}Παεῖνγ 1 5. 15 
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Εαγε 1] οὐ ἮΪ5. 5. ἔγοπίϊεγ τ΄.---ῷ, Ψξα» ποῖ] 131. 39. 432, [05. 81 
τοῦ (Ὠ3). Βοίῃ 115 δηὰ 59) αγε ποσὰ ἰὴ {π6ὸ δα. βίγἱε τ δη 

ἰη {παΐ οἵ Τ1Ε.---σσέσονι ἐγίο ἐὰν λαηα}] ν.8 τ 234.80 γ,34 2018 2119 
Εχ. 2331 Νὰ. 213.8} 705. 2534 632 71 81. 1. 18. χοβ. 19. 80. 83.}18 2142 (Ὁ 

245.}1͵- ρηίο δ1}ο᾽1}] 2881... 8, ΔΙῸ σεγυΐνο»} οἡ 2583.---4, 42 ἐλαί 
ζζρ6}] 50. ν΄..8.13. 31. 38; οὗἁ, οἡ 19.---ἰ-ὅ, ΤΆγοοσοογε εἰζίος, αἰ ἐδε 

γέρίοϑι οὕ 4 γροῦ, ἔλα ἀϊιρον οὐ Ορ ἐμ Βασλαη. αἷΐ ἐλόδε (Ὀοϊ δ) 
7εποοα οἵΐέος, (νυ) ἀζολ τος, σαΐες, ἀγα δας, δοείασς υ6 ̓ ν ῬΞΩΉΡ 

οἱδέος ὁ ἐλ 6 σοτεγέγν- 011} ἴῃ 6 ““τερίοη οὗ Αγροὸρ" (33: ὉΠ) 15 

πιθηϊ]οηθα α͵50 ν.}8.14 1 Κὶ, 418 (Πα τερίοη οἵ ΑΥΡΌΡ, νοὶ 15 

ἴῃ Βαβῆδη, Ἔνθ {πγθοβοοῦα στοαΐ οἰ[ἴ65, (ν 1} νν 4115 ἀπὰ Ὀγαζεη 

Ὀαγβ ἢ. ΜΠ δΐ Ιοσδ!ν, μοννανογ, 15 ἀσποίδά ὃγ ἰΐ ἰ5 ἀποεγίδιη. 

Τῆς Ταγρυ5 γαργοβοηΐ “ Αὐρο Όν ἈΝ 225, ἐ.6. 7γαςσδοκέζε, ποὸνν εἶ» 
147α, ἃ ἀἰδίγιοςϊ αθοιξ 20 πλ1}65 5. οἵ Πϑαπιαβοιβ, δηα 40 πιῖ165 Ε. οὗ πὸ 5:8 οἵ 
Ολ1Π|ςα ; πα {Π15 ᾿Δοπεϊβοβίίοη μ85 Ὅδθη δοαυϊοβοεά ἴῃ ἈὉΥ͂ πληΥ τηοάδόγῃ 
ςοπηπιοηίπίογβ. Τῆς [,6]6 15 ἃ γεπιαγκαῦϊα νοϊοδηὶς ἐοτπιδίϊοῃ, οὗ ᾿σγερσιαίατς 

2 5. 20" ἃς.). Οὐοιηρ. οα 1 5. 233.--2ώ, ΤΩ] {πὸ ῥΐ,, οὗ δὴ δοὶ ψ δι ο ἢ, τπ {8ὲ 
ἱπίεπίίοη οὔ {πὸ βρϑδίκογ, 15 σοπιρὶοἰοά (6-Κ. 8ὶ τοῦ. 45; Ὠγ. 8 13).- 36. τδϑ 
τσ ἢν πἰκ 9, Π] 580 Νὰ. 2139 705. 853 τοῦ 1182 Κὶ τοῦ, [1 18 ἀϊβρυίεά αεὐρρθμ' 
Ὑἰπῦπ θ6 (α) ἃ Ρογίεςι (6-Κ. 8 52 Κ.3; ν᾽. ΚΕ. ϑπηίῃ, 7ομγη. ὁ Ρλιϊ. χνῖ. 72},} 
{Π6 βιθ]εοὶ εϊηρ {π6 ᾿πηρ] οἱ ἀκ (οὗ, οα 1 5. 168), οὐ (δ) {πε τηῦ. σοπσί." 
ἢ ἀποπιαίοιιβ ἀέγεφ (Ο]5. 8 τοιΐ ; Ενν. 8 2288; Κδηΐϊγ, Ρ. 276, εὖ. 212. 

Αμαϊηβὶ (α) 15 π6 ἕαοξ {παξ 23 15 ποῖ υβοά οἰβείνῃογε ὑτ ἃ βηΐτε νεσὸ ἴο, 
ἜΧΡΓ655 ἃ εαὐερογίοαὶ περαῖϊνο, οχοθρί 'π {πὸ ἀουδίω! ραϑϑαρὲβ ΕΖ. 153Ἃ 
Πδη. 18 (οἴ, τ, 8 41 Οὖς., ἀπά 7εκχ. 5.0.}; (δ) ἢα8 δοςογάϊηρν ὑσε- ἢ 
ϑιιπιρίίοη ἴῃ 115 ίανοιιγσ, ὅπ ζήγοφ τη {πὸ πῇ, 15 ἢσννενοῦ ν ΓΥ πιο ἢ ΟΡ ἢ 
ἴο ΘηδΙΟΡΎ (ςοπιρ. οα 73}; δπὰ ἰἰ πιᾶὰν Ὅς Ἰορτπιδίοϊν ἀουθδίεα ψΏςΕδε 
(ῆες Μαββδογιίοβ παν ὑγεβογνεά ἰγὰν (Π6 ογρῖπαὶ ρῥγοπυηοίδιιου, 

γΠοίμογ ΝΠ 5που]ὰ ποΐ Ῥὲ γοδά.---ἄ, 32.Ν] πε δυρροβί(ίίοη δαὶ 5 

5 ΚΣ .1Ε65 57021}7 15 ἃ ΠΊ6γα σοη]δοίαγα, θαβοά ἀρου {πὸ αὐυδϑίϊοηδῦϊε ἀϑϑυσπηρίιοη 
(μαι {ΠῸ γοοΐ 3) 5 σοριαΐθ νυ] ἢ 55. Ὡ.ῚΝ νου ὍᾺ ποτα παίυγα ν σοῦ- 
ποοίοα ΜἸΠ 32 οἱοαῖς οΓ εαγίδ, οΟὉ 2133 ,858; τῇ ΒΒ ΙΟἢ σαβ8ς τ ου]ὰ ςηοίς 
ἃ τίς πὰ οαγίῃν 501], γαῖ ποῦ (απ ἃ βδίοῃν οπς (21 1 5. 2013. 41 ΟΣ τ} 
πιο σογγοβροπαϊηρν, ποῖ ἃ οαίγη οὗ βίοποβϑ, θυξ ἃ ιομπα οὔ εαγίλ). ὃ3π 5 
4 εογα (1.5. 2,5), οὐ γμεασιγίηρο- ηο (πὶ. 717 Μ|ςο. 25), υδεὰ 5. οὗ ἃ "πεαςτενεαὶ 
ογέϊοηι, οὐ αἰϊοίνιοηέ (705. 17} 105): {πεῖ 185 πὸ τϑδϑοη ψνῃδίονεσ ἔος 

βιυρροβίηρ ἃ εἰ ποῦ ἴο αν Ῥεδϑη βρϑοία!ν δἀαρίεά ἴο ἀεηοίο, ογ ἴο δατνε 
αοΐμα!ν ἀεποίςά, {πε τοῦ κν θογάογ οὔ (ἢ 1,6]4.--- δ. πο) ὈΤσῚ 5722 ΘΠ] ἴα 

Ιοοβα ἃρροβ. ὙΠ ΠΣ ΟΨ ({Ππ6 βίπρ'. μανίηρ ἃ Ἷο]εοίϊνα ἔογςε) : οἷ. τ Κὶ. 
4132 ΟἩ. 85; «50, ἔογ ἴῃς σοπιδίη. "ὩῚ “Ἰἴ,1 3. 237 ΠῚ] ὉΠ ὙΨ ΕΖ. 48} 
70Ὁ 489 76γ. 495} 2 Ο. 1.45. ---"}185] οοτεριέγγηεατσι (ς0]]. Ξε οοερένν- 7012), τ 8. 68 
Εϑι. οὐϑῇ ; οἷν, πἾ115 οδέγι οσομγέγγ- ας γίείς, ΕΖ. 181} Ζεςοἢ. 28 Εϑι. οὐϑῇ. ἘΣ. 
381 5ΒῆοννΒ5 ἤονν {π6 πὶ 95 ἽΝ Ψαγα ορροβϑα ἴο οἰ(ε8 ργοίεςϊεἃ ὈΓ ͵᾿π ταὶ 
δηα θαγγοα ταΐθβ. 
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ον] 5ῆδαρο, δρουΐ 22 πιῖ165 ἔγοπι Ν. ἴο 5., δηὰ 14 πιῖ]65 ἔγοπι ᾽. ἴο Ε.., (Π6 

Γιρεοά βυγίαος οὗ ψὨϊο ἢ οοηβιϑῖβ οὗ ἱππυπλογα ας γοοῖκα οὐ Ὀουϊάοτβ οὗ 
Ὀίαςοῖς Ῥαβαὶϊί, ἱπίογπιϊ πρὶ εά τυ ἤβδυταβ δηᾶὰ ογενίοθβ ἴῃ Ἔνογγ αϊγεοϊίοη 
(22: 5.0. ΑΚΟΘΟΒ). ἴῃ ροϊηξ οὗ ἔδλοϊ 1 οννε5 [5 οὐρίη (ἿΝ εἰΖϑίείη, ατγανι, 
Ρ. 251.) ἴο 5ἴγεδπιβ οὗ ἰανα επλτεὰ ἔγοπιὶ (ἢ6 νοϊοδποοβ---ἰῃς ““ σοηϊςδὶ 
Ρεδ 5 οὗ ννδῖς (Ρογίογ, ϑαρκαδομς, ὈΡ. 182, 186, 190, 227, δις.} ἂγε δυϑεά 
ἴο ἴῃ 5. 68:δί. (Ξε ἘΝ΄.»».)---ἰογπλίπρ {πῸ ταῆρα οὗ [6061] ΠΠαὐυγδη, ἃ Ππ||Ὸ 
ὟΝ. οὗ (Πε [ε)ὲ. Τα ϑβυτγίδος οὗ {πε 1,ε͵α 15 εἰεναίθα βοπιὲ 209-20 ἔδοϊ 
δῦονα ἴδε βυγγουπαϊηρ Ρἱαὶη, ἀπά “115 Ὀοτγάεσ 185 845 οἰδαγῖίγ ἀοβδηεὰ δ5 ἃ 
ΤΟΟΚΥ οοαϑὲ, ΒΟ ἢ 1 νΟΓΥ πιο ταβθπιθ 68 (Ρογίεγ, ρ. 282). Τῇα [,ε]6 
ςσοηίδίηϑ {Π6 ταπιδίηβ οὗ βενογαὶ δῃοίϊθηΐξ οἱ[168 ; δηὰ {πε ἰδ υγίηςῖηςα σα} 168 
Δπα τγανίηεϑ, ἢ ἸΟΝῪ ονοσμδηρίπρ τοῦ, ἔογηι ἃ Ὡδίυγαὶ ἔογίγοϑϑ, 
ὙΠΙΟΝ ἃ 5π181} Ὀοαγ οὗ ἀείοησετθ οδη δοῖίἃ δραϊηϑὶ ὄνθ ἃ αἀοίογηπποα 
ἱηνδάογ (Βοηος ἴΠ6 παπια 1,6]4, 1.6. ζα)γα᾿ αλ, τείαρε, τγεῖγθαδί) : ἴῃ 1848, όοοο 
Ὀευβε8 ἀεξεπαάεα. 1 ϑυσςοοβ5}}ν δραϊηϑδί [Ὀγαῃΐπὶ Ῥαβθα, ννῆο ἰοβί 2ο,οοο 
ΤΕ ἴῃ ἴῃς δἰϊεπιρί ἴο ἔογος ἃ, Τῆθ πδίυγαὶ Ῥογάεσ οὗ (πε [,ε]6, 7081 
γείεγγεά ἴο, 158 γεραγαάβά, ὃν ἴμῃοβε νῆο ἰάἀδητν ἴὲ ΠΠ {(πῸ αποίθπὶ ΑΓΡΌΡ, 
85 Βεΐηρ ἀεηοίεά ὈΥ ἐμε ἴδγπι ὕ2Π (1.6. φορὰ, οὐ δοιεγιαῖα»»-1 6); δηά 
“Αγροδ (5617 88 δε βυρροβεά ἴο βίβηἹν ςζορ». ΤὍΤδα ἰάεδηςβοδέίοη ἰ5 
δοννανοῦ Ἔχίγε πιεῖν ἀουρί, Νοῖ οἹΪγ (δες Ρ. 48) 15 115 ρῃ:οϊορίοαι α5:5 
ΒΙΚὮΙΥ αυσϑιοηδθία ; Ὀυΐ, ἐπουρ ἢ ἴπ6 ἀρράαγεηΐ ἰάεπεβοιδίίοη οὗ Αγροῦ ἴῃ 
ν.. 13 18 ἴῃς εηξίγε Κἰηροπι οὗ Βαβϑῆδη οὐρδὶ ποῖ ρεγβδρβ ἴο ὃ6 ργεββεά 
(πε ἰογπι5 οὗ (ἢς ἀδβογιρίίοη θείη γμειογίοδὶ γαῖμα (μη βοϊθηξ ες, δηὰ ἱπ 
ι Κα. 413 (δε γερίοη εΐηρ' πιεηιἰοηθα 45 ἃ αϊξέγίοςς ἐπ: Βαβϑῃδη), ἰπ ν.}9 ἴξ ἰς 
«ἰεβογιθεὰ 48 Ἔχίεησίηρ, κὸ Βαβϑῆδη [561 1 108. 12, 45 ἔδγ ὟΝ. 45 Οθβδθυγ 
δηρὰ Μδίδοδῃ, ΒΟ πὰυδὲ παν Ὀδδη σομϑί ἜΥΑΪΥ Ῥεγοηά (ἢς 11π|115 οὗ 
[πὲ 1.6] Δ. Μοζγδονεγ, 489 ν εἰζβίεϊῃ γϑσηδγίϑ (ρ. 82), ἰδς ρῃγϑδίοδὶ ομπαγαςῖογ 
οὗ {πε 1,614, Ὦ16 ργαβεηϊηρ ἔογηλί δ 0]6 οὐϑίδς!εβ ἕο δὴ αϑϑαϊϊδπί, σου 
Ὦδνα δδά {|{|6 ἴἰο δἰίσγαςϊ ἃ ρβεορῖε ἴῃ ἡδςά οὗ σγίςἢ ραβίυγε ἔοσ 115 ἤοςοξκβ δηά 
δεγάϑ. 

Νοῦ ἀος8 (ἢ15 Ιἀεηἰἰ δοδίίοη ἀδγίνα δὴν βυρροζί ἔγοτι ἴῃ ποΐξΐος οὗὨἩ {δε 
““ῃγεαβοογο οἰτἰ65,᾿ ἢ “ΒΡ Ἢ νν 4115, σαΐεϑ, δηὰ Ῥδγβ," Ὀεϊοηρίηρ ἴο {πε 
τερίοη οὗ Αγροῦ (Ὀ . ,κ' 1 Κὶ 418). Ὑ γεπιδίηϑ οὗ δηςίθηξ οἰ[165 ἀγὸ Ὁ πὸ 
ΓΈΔη5 σοηξηερά ἴο (δε [,με)4 : ἱπάεεά, ἔπεν ἀγα πιυςῇ πλογὰ πυπιογοιι8 οἡ [6 
βἴορεϑ οὕ [ἢς [ερ61 Ηδυγδη 1.561} δηὰ ἴω [πε οουπίτγγΥ ἴο ἴῃς 5. απὰ Ε. οὗἩ ἰΐ, 
--ἰῃς Ἰδἰΐονῦ ἔογηηρ ἢ. Ρατί οὗ (ἢε δηοϊεηΐ Βδϑἤῆδη : δοςογαάϊηρ ἴο ΝεἰΖζοίεοίη 
(Ρ. 42), “(δε Ε. δπά 5. βδίορε οὗ {μ6 [6061] ΗἩδυγαη σοηΐδί βοηα 200 
ἀεξεγίεα οἰἐ65 δῇ νι] ]δρ65.᾿" ((οπιρ. ἔπε ποίϊςε ἰπ τ ΟἸ. 233 οὗ {ες 6ο 
ἀερεπάεηϊξ ἰοτνῃ5 οὗ Κὄηπϑι [Νὰὺ. 4222], ἐ.4. Καπδυδέ, οα ἰῃς ΝΝ. ἀδοϊ νιν 
οὗ [δες ]ερε  δυτγδη, Ρογίεσ, ρρ. 204-216.) Τῆς ἀννε!]ηρϑ ἴῃ (Π686 ἀδδογίοα 
οὐἰ65 ἀγὰ οὗ ἃ γεπιδγίδοα ἐμαγδαοῖοσ (βες Ν εἰζβίείπ, ρρ. 44-62). ϑοηια ἂῦὸ 
{πὸ δαδιίαιίοηβ οὗ Ττορίοάγνίεβ, Ὀεΐηρ σανεγῃβ Βο]οννεά οὐἱ ἴῃ (Πς τοοῖ, 
δηα 50 διτδηρε νἱτ πη 85 ἰο ἔογηι ἔννο, ἴῆγαο, οσ ποσὰ ομαπηῦογ8 (ἔοσγ οδίξα, 
δἴογεϑ, δίς.) : οἴαγβ σὰ ἔοσγ ριιγροβαβ οὗ οοποθδίπιεηΐ ἴῃ τυνλγίδλγς, θείηρ ρὶῖ5 
ΘΌΩΚ ἴῃ ἴΠ6 δαγίἢ, ἢ βῃδῆβ, ἰην!5:016 ἔγοπὶ ἄῦονο, ἰεδάϊηρ ΒογιΖοηΐα ν 

ηἴο βυδίογγδηδδη σμδθεγβ---α ἰαῦρα ὑπάεγρτουπά τεϑίάεηος δὲ Εαγοΐὶ οὗ 
{5 Κη τννϑ Ἴχρίογεα ὃν Ἦν εἰΖβίεϊη (ρ. 47); οἴμεῦβ σοηβϑῖϑὲ οὗ ἀννε! !πρ- 
Βουδϑε5, Ὀμ811 5011ἀν οὗ πιαϑϑῖνα ὈὉΪος 5 οὗ Ῥαϑβαδῖξ, νυν πεανυ ἄοογβ οὗ {ῃ8 
ΘΆπια πιδίογιδὶ, πιονὶπρ οὐ ρίνοίϑ, (ἢ ο[{165 {Π6ηλβεῖνεβ Ὀεΐηρ ργοϊεςιεα ὈῪ 
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νν 815. απὰ Ἰοῖγ ἔοννεγβ, ἀπά ἰπ δυο μοοά ργεβογνδίίοη {παι [ὲ 18 αἰ Ποῦ ἴος 
(Πη6 ἰγανεῖογ ποΐῖ ἰο ὍὈεϊ:ϊενε {παὶ πον τηυϑὲ 5111} Ὀ6 ᾿ῃΠαὈϊϊεα (ρ. 49). 
(Οοπρ. {μ6 ἀδοογρίίοηβ ὉγῪ Ῥογίογ οἵ {πες τυῖη8 οὗ Βυγᾶξκ, Ρ. τόφί,, 
ϑδυννδδῆ, ρ. 169, Βαϊ Παηΐνεῃ, ρ. 184 ἔ,, 5ῆυκα, ρ. 188 ἔ,, ΘΑ, ρρ. 1τ94- 
τοῦ, Καπανϑδί, ρὉρ. 204-215, ϑυννεϊάδῃ, ΡὈΡ. 220-226, Βοβγᾷ, ῃρ. 231-229, 
ΘΑ οΠδά, ΡΡ. 248-250, ἄς.) Το νῆδί οχίεηϊ, ποννενογ, {π6θε γεπηδίης ἅγὰ 
ποθ οὗ ἰτ6 δποίεπὶ οἰ[[65 οὐ Ὁρ, πιυϑδὶ 6 οοηδίεγεα ἀουδίέα!. Α-ς 
λνειΖοίεϊη ροϊηΐίβ ουδ (ρ. 104), πὸ γοβιίδοΐξαγε, ἰΠ6 βουϊρίυγοβ, δηὰ ἴῃς 
Οτοοῖς ᾿πϑογρείοηβ (ν Ποἢ ἀγὰ ογέρίηαϊ, πὰ ηοί ἰαίογ δαὶ οη5 ἴο (ἢ Ξἴίοπϑς 
οη ννὩοἢ {ΠῸῪ ἀγα ἔουπα) 5ῆονν {παὶ ἴῃ (Πς πιδ)]οῦ Ὑ οὗ οδϑθ5 ἔπδβϑε ἰγαηϑ- 
]οτγάδηϊς ἰοννηϑ ἀγοβα ἰῃ ροϑβϑί- ἢ γι ϑιδη (Ἰπ165: θυ ἴῃ δοηια ᾿πϑίδηοοθς μα 
τεπιαῖηϑ ἄγ πιογα δηςίοπὶ ; (6 Ττγορίοάγίς ἀννο!]!!ηρβ αγὰὸ οὗ γεπιοῖς 
δηθαυν ; π6 τυΐη5 οὗ ΕΠΌΙΚΚΕ (ρ. 481.) ἀγὰὲ αἷϑο δηοϊθπὶ; δηά νεσγὺ οἱ 
ὈυΠαΐηρ᾽ πιαίογι αὶ] πᾶνε ργορδοΐϊν Ῥθεη ργεβογνεά ἴῃ δυςσῇ οἰτἶε5 5 Βοργῖ 
δηά Θαϊομδά. Ου (δε οἷα 1 πιδὺ ὍῈ σοποϊυδεὰ πδὶ ἀπτοηρ {πῸ ηυπιετου 
τεπηδίηβ οὗ νΠᾶρὲ5 ἀπά οἰξε5 ἰη {πὸ Ἠδυτγαπ ἄγε βοπιὸ νυ Πο ἢ πᾶν, δὲ ἰεαϑςὶ 
ἴῃ ρατί, Ὀ6 γεδϑοηδοϊν γοίεγγεά ἰο {Π6 δποίοπὶ Κίηράοπι οὗ Ὁρ, ποιῇ 1 15 
ἀππῆουϊέ ἰο ἀείεγπιῖης ἀεπηϊ εἶν νῃϊ ἢ (Π 656 ἀγα, δπὰ ποῦ ἄγ ηοὸ βυῇηοϊοηξ 
δτουπάδ ἴον πη π΄ {Π6πὶ ἰο [Πο5ς6 οοηίδίηεά ἰπ {Π6 [,εἦδ. 

ΤΠΗΕ ρῥγϑοῖδε Ἰούδ! ν ἀδποίεα ὈΥ ἴδε ““ τερίοῃ οὗ Αγρὸ " οδπ 

τἢτι5 Ὀ6 ἀεϊογπηηθα ΟὨἷΥ ὉΥ οοπ]δοΐαγταε. ΨΜΝεϊΖδίοίϊη οοποϊυάεά 

(Ρ. 82) ἴῃ ἕδνουτγ οὗ {με ἀιϊδέγιοι Ὀδίννεεη ᾿ογάδη δπά (6 Ζυπι θῇ 
ΓΆΏΡΈ, ΔΌοι 15 Π1|1165 ἴο {Π6 Εδϑί ; Ὀ1Ππδηη {πη Κ5 1 πᾶν ἢανα 

Ιαϊῃ πιογαὰ ἴο {πὸ Ε. μδη ἰπῖς, θεΐννθοη ὥογαβα ΕαΓΕΟῚ δηὰ ᾿Αςῇ- 

ἰδγοίῃ οἡ {πῃ ,Ν., δηά [66] Ηδιγδη οἡ ἴῃς Ε.; αυΐδο (ΖΟΡ» 

1800, Ρ. 2371.) ρῥίαδοθϑ ἴἃ ἴῃ {πΠῸ6 Ε. οὗ ἴῃ6 ργαβθηΐ [όϊδη (ςΐ. 

ν.Ὁ, ψ ἤεγα ασϑῆυγ δπὰ Μαίδοδῇῃ αζγὰ πιδπιὶοηδά 85 ἔογπληρ 1ἴ5 

ΝΥΝ. Ῥογάοε), θεΐνε Εάγεΐ δπὰ Ναννᾶ. 

“ὙΠ εῖμοσ {Π6 ἤδπια ΑΓΡῸΡ ὕδ6 οσοηπεοίοα νὮ "Ἔργα, ἃ ν᾿ ]αρα 15. π|}}65 
Ν᾽. οἵ αογαϑβα, ννὩϊοῖ {πὸ Οηπορπασέΐοον (ε. ᾿ιαρατάς, ρΡ. 88 (,, 216) Ιδηι1Ά65 
ἢ "Αργοβ, οσ ἢ (πε 'Ῥαγαβᾷ οὗ Ϊ᾿ο5ερῆι5 (45:2. ΧΙ. 15. 5), οὐ Ὑ Ἰ (᾿ς 
τιοάογῃ ἘΔ)}10, ἃ ρίαςες οὐ τς νααυν ἘΔ|10, συν ῃῖο ἢ δηΐογα ἰῃ6 ]ογάβδη 
μεΐννοεη ἮΙ. Ζεγία δηὰ ΝΝ. ᾿Α) πη, σαπποῖ Ὀς ἀείεγπιποά ᾽ (Π)111πι.). 

Εος διγίμεγ ραγίουϊατα γεραγαάΐϊηρ ἴ[Π6 1,ε]4, ἴπεὲ Ἡδυγαη γαῆρε, δηὰ 
ϑυγγουηάϊηρ, περ Ρουγῃοοά, 5ε6 Βιυγοκῃαγάις, 7γανεὶς ἐπ δγγία (1822), 
Ρ. 5186. ; Ῥοτγίεσγ, 2 α»παϑβοιδ, οὯ 805. χὶ. --χῖν. ; Ογὐγὶὶ Ο. αγάμαπι, “ Ἐχρίογα- 

(ἰοῆς ἴῃ {πὸ ᾿͵εαθογὶ Εδαϑὶ οἵ (6 Ηδύγαη, δπά ἴῃ ἰδ δηςϊοηϊ [,5ηἀ οὗ 

Βαϑμαπ," ἱπ (ῃς 7ομγηαὶ οὗ 156 ογαΐ Οεδοργ. δο.. τϑ8:8, Ὁ. 226}. ; πιογε 
Ὀγιεῆν, ἰῷ {πὸ Οαριδγίαρε ἔξδαγς, ι858, ρρ. 155-162 ; Βυγίοη δηὰ Ὀγτάκο, 
ὥρησαῤίογεῦ ϑγγία (1871), 1. 159-06; δπὰ δβροοδὶν ]. 6. δνείΖεϑίειη (ἔος 
ΤΆΔΩΥ γεδγβ Ῥγυβϑίδη (οηβιΐ αἱ ᾿απιδβοι5), Δ δέσσδεγίελέ δον ἤαγαη πρα 
ας Τγαοσΐλοσεη (1860). Ῥοτίες μαγαάϊν ἀϊά πιογὲ ἔπη δκίγε (ἢς Ε. δηὰ ὟΨ. 
51.165 οὗἨἁ ἁ (δε [1,6]4, νἱιβιεηρ ΟἿΪΥ ἃ ἔδενν ἰοννῃϑ αὐ οὐ {πε Ῥογάες; 
Βυγοκῃαγάς δπά δγείζείείῃ ἐχρὶογεα {πὸ ἱπίογιογ πιογὰ ἔμ Υ, ἴῃς ἰδιίογ ἴῃ 
Ῥαγίου ον τελςπίηρ Ὠᾶπιδ (ρ. 25 ἢ), {πὸ Πίρῃεβί ροϊπηΐ οὗὨ (πε 1,6]4, νβεηςς 



ΠῚ. 6-ἰο ΒῚ 

ἰϊς σοοϊορίοα! ἔογπιδ οι θοσαπια δὲ οποα ἀρραγοπὶ ἕο πἰπι. ταπαπὶ 4150 
Ροποίγαιοα 45 ἴδ 8 δπια, Ῥυΐ 5. παγγαίϊνα (7}ομγηαὶ, Ρ. 260) 15. Ὀτίεί. 
σομΡ. ἴδε ἀεβογιρίϊοη οὗ Τγαομποηῖ!β (Ξξίῃς 1,6}]4) ἴθ Ἰβερῆιιβ, “4γι2, χν. Ι, 
«πᾷ ϑίγαθο χνὶ. 2 (εἴ. ΜΝ εἰζϑίεϊη, ρῃ. 326-28). Ὑπὸ Ῥεβδί δπά πιοβὲ γεσεηΐ 
πΊΔΡ οὗἉ {πῸ αἰϊβίγιοι 15 (παξ ρα] 5ῃπεὰ τὰ {πὸ ΖΡ. Ἡοῖ 4, 1890, οηα {πὸ 
ὉὈΔ515 οὗ Ὁγ. Δ. ϑιᾶθε] 5 οὈβογνείοηβ απα πηοαϑυγοπηθηΐβ ἴῃ 1882, δοσοπι- 
Ραηϊςά Ὀγ σορίοιι5. ὈΙΡΠΟΡΎαΡῃΙοα] ἀπά ἐορορύαρῃϊοδὶ ποίοβ, Ὁν αὐΐμα ἀπὰ 
οἴπεογβ, ΡΡ. 225-.3202. 866 αἶἰβδο ΝόϊἊεκο, Ζ2,27,. 1875, Ρ. 410 

θ-7). Απὰ τοῦ ἀρυοίει ἐλόηε, ὧσο.͵ ἴῃ οἰξίες. οὔ Ὅρ ννεγα 
ἰγϑαϊβά ἴῃ {Π6 ϑα πη ΠΊΔΠΠΟΓ 845 ἴΠοβα οἵ 51:ποη (23:95). 

Γ ιρρος ΘΕ ΝΕ Άο ΒΝ, 
ἌἸΆΡΙΝ τος  ὉΣ Ναι 1255 
14 ΠῸνςνννς Νὰ. 425 ὙΝ᾽ ΠὴΠ Ἰππν ΝἼΡῚ ὈΠΤῚΠ ΠΝ Ἴ2Ἵ ἼΠ ΠΕΡῚ 13 ὙΝῚ, 
4,.5΄.΄ςςΞῷνιν.ς Νὰ. 2290 ΠΟ 13 Ὑ3Ὸν ἼΡΟ2Π ΠΝ ΠΡΌ ΠῸ.. 
4185. 0ΟςὩνν Νὰ. 2251 ΠῚπὴ 5 1γ05 πν Χπ 03 Ὁ30 3. 
4155. ὉΠ νος Νὰ. 4236 Ἴνῦ)η ΨΩ ὯΔ ὙΠ) ΤΌΣ, 9921 Ἰ))ΡῸ 5) 55, 
ἽἜς ς ςς Νὰ, 2325 Ὁ 59ῚΥ ΕΠΚῚ 5} ΔΝ 51 ἈηρΡῆ, 
τ χόθο .....ΨἉ - μ 

8-18. ῬαΑΥ ΙΟΌ]ΔΥΒ ΤΘΒρθοῦϊπρ᾽ [8.8 ΘΟ ΤΥ ὑα Κθ ἴτοπὶ 5: Π0η 

(032:38). δῃὰ Ὁρ (8:-7, δῃὰ ἰΐβ δ]οὐπιθπῦ ἰο ὑμ6 ἐτίῦθ8 οἵ 
ΒΕθυῦθη, σε, δηθὰ {μ60 μα] -ἰυ00 οὗὐἠ Μίδῃδββθῃ.-- -ὃ. δεγογια 

.“7ογήαη) οὐ 1].--- ἤγουν ἐλο ἐογγογιέ-υαῖίον 9.77 Αγηορι τεγίο ]οτεγιέ 

ΤΠ εγηηο}} 1ῃ6 5δπι6 {ἰπ||ῖ5 {παΐ αὔθ βρεοι δά 05. 121.---ϑ, 

716 Ζεηώογιίαης οσαἰέ Πἤεγηηον ϑέγίον, αηπα ἔλθ Αγμογίΐες σαϊέ τέ 

«οὅ)ι17] ἃ ραγθηϊῃϑίιο ποίϊοθ, πὸ {ποβα ἴῃ 211-329. ὝΠΕ ΠαπΠΊΟ 

δ γίονε (ἢ 1) ἴογ Ἡδγπιοη οσοιιγβ 4150 ροθίϊοα!ν ἴῃ Ῥ5. 2οῦ: 

ϑὄηιγ (2) 15 ἔουιπά ΕΖ. 2᾽γῦ ϑοηρ' 48 1 ΟΠ. 5323; ἔγοπι {πῸ 1αϑδί 
ἔννο ρΡαϑϑαρξϑ (ΠΟΓα ἴ 15 παπιϑαᾶ Ὀεϑιάθ Ἡδγποη) 1 ἈρΡΡΘαΥ5 

{παῖ 1 πλιιϑὲ παν Ῥθθη {πῸ ἀδϑιρπδίίοη οὗ ἃ ραγίϊοιϊασ ραγί οἵ 

1πΠ6 Ηδεδγπιοη-ΓηΡ6, ργορδΪν {πΠ6 ραγί Ν. οἵ ᾿θαπηαβοιιβ θεΐννεθη 

ΒαΐδΙΡεῖς πὰ Ηδπις [Επι654], Κποννη ἰο {πΠ6 Αγαὺβ ὈγῪ {πὸ 

ΒΔΠΊΘ ΠΆΠῚΘ, τκλ (ΑΡυϊδάα, Ζωδ. γνγίχβ, Ρ. 68, χυοϊεά ὃν 
665. ; 271αγαςξτα (Ἰνη.), 11. 61, 111. 5, αποίεα ὈγΥ ΚηοΡ. ; [θη 

Ηδυϊκαὶ, δά. 6 ἀοεΐε, Ρ. 114, αποίεα Ὀγ Π111π}.}ὃ.0 ὙΠ6 παᾶπιὲ 

ϑὄπιγ ννὰ5 4150 Κποννῃ ἴο {πὸ Αβϑυγίδηβ (ΛΚ 7.3 Ρ. 150), 1 ποί 

ἴο {ἴπΠ6 Εργυρίϊδηβ δ5 ψ Ὲ]}} (ϑαγοθ, .}Ρ.3 νὶ. 41, 7720γι1εὲ7γ16715, 

Ρ- 341). Εσογ ἃ ἔοιισιἢ παπια οὗ Ηδέπιοη (ἰδ 8), βεα 443.---ἥ10, Αἃ 

θ. ὉΠ} Ετνν. 8 280", α-Κ. ὶ 112. 2; οἷ, ΟἿ 1316 γη8.---ΟἿῸ Ὑ}] 4233.-- 
9. ΝΡ} (ῃς ἱπιρῇ, ἃ5. 2}}.---"Ἴ ΝΠ] ΜΠ ἃ οοἸ]εοίϊνε ἴογοθ, ΒΟ ἢ ἃ5 15 ρθου Πα γν 
γεαυδηΐς ἢ σαπί!]α δα]δοίνοβ, οὐ ραίΐγομν πο 5. (6... ν.}5 13), ἀπα πεῆςα 
7οϊπεά ν ἢ ἃ Ρ]. νεγρῦ. ὍΠὸ ρΡ]. ΟΝ οὐ ΟὐἿὩΝ ἀοο5. ποῖ οσαιιγ. 
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2λι6 οὐδίος ὁ ἐλιο ἑαδ᾽ο-αηα} ἈΝ. φίαϊμ οὐ φ͵αΐημ-σοιγέσν, νυϊτῃ 

πιᾶγρ. Οτγ, ζαδίε-Ἰαγτιά. ὙΠῸ ἰογπὶ ὙΦ. πγχοδηβ. σογηοοΐδ οὐ Ζευδὶ 
ἑαγεἶ, αὐιὰ 15 ΒΟΠΊΘΕΙΠΊΘ5. τ15664] σἼΘΠΟΓΑΙν (15, 40οΓ 4216), ΟΥ̓ 'π ἃ 

Πριυγαίνο ἀρρ]Ποαίίοη (Ῥ5. 2613 2711}; πὲ θη ργονι δα νὴ ἢ 

{Π6 ατγί., ἀπά τε ἴῃ σοπηθχίοη ἢ {πῸ Εαϑί οἵ Τογάδη, 

Πὰ5 ἃ 5ΡΘΟΙαΪ ΘΟΡΎΆΡΠΙΟΩΙ σοηβο, δηα ἀδηοΐας {πῃ εἰθναίςα 

Ρἰαΐδαι, οὐ'΄ {4 016-ἰαπ, ὁ ΜΠ οἢ {πὸ ἰογγιίογν οἵ Μοδὺ (οῦ 

ἘδυθῈΠ) ἰᾶΥ; δῇ, 445 (οἵ Β6ΖΕ7) [05. 1329. 16.17.2] 76 γ. 485: 51, 

“ἼὟΠα υραηάθς οἵ ΜοδΌ σοηβίδί οὗ ἃ γοϊηρ Ρἱαΐθαυ, ἀθουν 320Ὸ ἔδεϊ 
αὍονα {πα 56δ-ἰονεὶ [1.6. 45οο ἔδεϊ ἀθονε (πΠῈὸ ᾿Πεδα 568], ἰῃς ννοβίογῃ εὐρε 
Ὀεϊηρ οὐδ ΠΡ ἱπίο ἄθθρ νι! ]ον8, αηὰ ἀδβοθπαάϊηρ ΌΚν 8 βογίὶεβ οὗ βορίηρ' ὨΠ|ς, 
αἴ ΔηρΡ]65 οὗ 45 δπά δο ἄδερτεβϑ, ἰηΐο ἱπς θεδά 5εᾳ. Τῆδβα υρ᾿απᾶβπ δγὰ 
παίΐυγα!ν αἰνι6α ᾿ηΐἴο ἔννο αἰβίγιοιβ Ὀν {π6 στοδαΐ ομαβπὶ οὗ δ δαν Μο}, 
1ῃῆ6 Αγηοη οἵ ϑογιρίυγα; οὗ {π6βε {πὸ πογίμπογη Ῥογίϊοη 15 σα] δε ὃν ἴῃς 
πιοάδγῃ Αγαρ5 ΕἸ Βεῖρα [5ρε]ῖ Βεῖκα, Ὀὺπὲ ργοπουποθά ὃν {πε Βεάδνιη, 
Βεῖρἃ], απά εχίεπαϑξ ἃ5 ἔδγ πογίῃ 845 ἰῃς πιοιπηίδιηβ οὗ Εἰδδα ; Ὑνῃ1ς Πα 
βΒουίῃαγη ρατγί 15 Κποινῃ 45 ΕἸ Κεγεῖκ, αηὰ γθᾶοῃεβ βου νναγὰ ἴοὸ {πΠῸ δαν 
οὗ ἐπαΐ παπιὸ᾿᾿᾿ (Ραϊπιογ, 72)εσογέ οὐ ἐλε Εχοαπς, Ὁ. 472). “Ἴ Πα υρ᾿απᾶάςξ ἃγα 
νοΓΥ ἔδγί!]α ἀπά ργοάιοίνο, απ Αἰ ΠουρῊ {Π6 501] 15 Ὀδαάϊν ἰεηάεα ὃν δα 
ἔαενν ἀπά βοδί(εγεὰ Αγδὸ ἔγὶθο5 νν πὸ πῃ 1 ἰΐ, ἰασρα ἰγαοῖβ οὗ ραβίυγο- πᾶ 
δηά οχίδηβινα οογη-ἢς] 45 πιεοεὶ {Π6 αν αἱ Ἔνογυ ἴπγῃ. Ελυϊποά νἹ]αΡρῈ 5 δπὰ 
ἴοννηϑ, Ὀγοόίκδη νυν 8115 (Πδὶ οποα οποϊοβοά σαγάδηβ δηὰ νποναγάς, γεπιδῖηβ οὗ 
αποϊοηΐ γοδάς--νογυίηρ ἴῃ ΜΟΔ (6115 οὗ {πΠ6Ὸ ἱπηπιοηβ νεῖ Ὡπὰ 
ρΡορυϊαιίοι νν πίοι ἐμπαξ σουπίγν πλιδὲ παν οπσα δη]ουεά " (ὁ. Ρ. 4γ3 ἴω; 
οοπρ. 51Ὁγ. (ἃ. ἄτονο, 228.1 ςυ. ΜΟΑΒ.). 

Α»α αἱ Οἰϊε (ἢ Αἰεἰ δα ννὰ5. {π6 γτουρἢ δηά γυρρεά, γεῖ 
Ρἰοίπγαβαιθ, ἢ1Π-σουηΐγυ, Ὀουπάθα οἡ {πὸ ΝΥ. Ὀν {πε Ἰογάδβη, 

ου {π6 Ν. ὃν {Π6 ἄδερ βρίβη οὗ ἴπ6 7αγπιῖς (ΗἸΘγοπιαχ), οα ἐδ 

5. Ὀγ {Π6 νδ|16ν οὗ ΗΠ σῆροη, οἡ {Π6 ΕΣ. πιο! ηρ᾽ ἀννδὺ συδάτα!ν 

ἰηἴο {π6 ΠΙΡῊ ρ᾽δίθαι. οἵ Αγαθῖα. [1 15 αϊνιἀδαὰ παίμαγα!ν ᾿ἱπίο 

ἴννο ραγίβ Ὀγ {Π6 Όοϊκ, {πΠ6 Ν. ραγί σογγεβροπαάϊηρ ΡἜΈΠΟΓΑΙΥ 

ἴο {πΠ6 πιοάδγη γεδοὶ “1 71μ2ι, απὰ τῃ6 5. ραγὲ ἴο {π6Ὸ πογίμεγῃ 

Π41 οὗ εἰ-Βείρα (Ἀϊοῃ οχίθπαβ ἔγοπι {16 Ασηοη ἴο {π6 [Δ Ό ΌΟΚ]. 
ΤΙ ἔνο Παῖναβ οὗ αἸεἰ δά ἀγα βοπιϑίπι65 Βροκδη οὗ βεραγαζεῖγ 

ἴη ἴπ6 ΟἿ. ; οἵ. ν.123 7ο5. 1.22.5 ((πΠ6 5. Πα], [ο5. 1281 (πε Ν. 
ΒΑ] ; δηά {π6 ἰδγπὶ “" ΟἸοἷαα " 1561 πᾶν Ὀ6 ιι564, δοσογάϊηρ 

ἴο {π6 οοηίοχί, ἴο ἀδϑισηαΐα ομθ οἵ ἴπθϑα ἤαῖνεβ αἷοηθ, ἴο τῆδ 

δχοϊυβίοη οἵ {π6 οἴποτγ.---ηα αἱ Βαδλαρ]οη ν.Ὶ Ηδτγε ϑαζολαλ 

απὰ ᾿ ιγε ἡ αὐτὸ ᾿παϊσαϊθα δ5 ἔνο ροϊηΐβ πιαγκίηρ 15 βου τόσα 
[γΓοηίϊοσ. ϑδίοῃδῇ 15 παπιθά Ὀεϑιθ5 [οβ. 125, δηὰ (α5 ἃ Ὀογάδθγ 

οἰἵγ οἵ Βαβῇδη) 13}} 1 ΟΠ. 511, [1 15 πβαδ!ν τἀδη πε νυ τΠ6 
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Ρἷαςα οδ116ε4 Ἵπὸν Ὁγ τῆ6 Ναβαΐδδηβ, ἰπ δὴ [πβογϊρίίοη οὗ Α.Ὁ. 
66 (Ὠε Νοριέ, «δνγο Οοηιέγαϊο, Ὁ. 107, οἷ. Ρ. 111 [.}, ἀπά Ὀγ {Π6 

τοάθγηῃ Αγδρβ, δ κο ὉῪ {86 Αγαρῖο ρεορζαρῇεγβ. ϑδομδά 

15 διυδίδα οὐ ννῆδί πλιιϑὶ αν Ὀδοη (6 οδχίγεπι 5Ε. σογηθσ οὗ 

Βαβῆδη, οὔ ἂπ δπηηθηοα ἐογπιίηρ οπα οὗ (6 βοιτπῃογηπιοσί 

Πειρηῖϊς οὗ (δ 7ερε] Ηδυγαη. [1 οσσιρῖθδ5 ἃ σοπιπιδηαϊηρ' 

Ῥοβίτίοη, δηά 15 ννε]] δά ρίβα ἴο ἔογηι ἃ ἔγοηίθγ ἰογίγοθϑ. Τῇ 

Γυϊη5 ἱποΐϊπθ ἃ οδϑίΐε, δἰτυδίϊθα οὐ {ἢ ἴορ οὗ 8 σοπίοδὶ ἢ1]], 

{Π6 ογδίογ οὗ δὴ δχίϊποϊ νοΐσδῃο, ἔτοπὶ 200 ἴο 4οο ἔδεϊ δϑονε 

1Πε οἱἵγ (Ρογίογ, αριαξοιξ, ὉΡ. 248--2532). Οη Βατεΐ, 5ε6. οἡ 

14, ΤΠ νιον (Κπορ., ΚαεΙῖ, Ῥογίθγ, ρ. 271.) ἰπαΐ ἤεγα ἃ 

αϊβεγοηΐ ΕαἀΓΟῚ 5 ̓ ητοηάοά, τ[ῃ6 Ζογαὶ οὔ τπς Αγαρῖο σδοργαρῇογϑ, 

15 ποῖ ἃ ργοῦδϊε οὔθ, Ῥείηρ' ορροβεά Ὀγ ρῇῃιϊ)οϊορτοιδϊὶ 45 ννε]] ἃ5 

οἶον οοηδιἀδγαίοηβ ; δηά ἴἴ ῖ5. ποῦν βἜπογα ΪΥ δραηάοηθδΕ.--- 

11. 20» ονγιάν Ορ, ἐλὸ ἀίηιρ οὐ αφλανι, τας 1607 ο7 ἐλ γορειγιατιέ 
οἵ ἐλο Κορλαΐη} ἴῃ 8 νεγβα βίδίεβ ἴπ6 γεᾶβοη ννὮγ {86 ᾿ϑγδϑία5 

ννογα 40 ]6 (ν.10) ἰο ἴακε ροββϑϑϑίοη οἵ Βαβῆδη δπὰ δε σουηΐγυ 
}πιδὲ παπιβά : αἴξογ {πε ἀεξεαϊ οὗ Ορ',, ποπε οὗ δϊ5 γᾶσδ γεπιαϊπεά 

ἴο οσοηΐαϑί ἢ τΠ6πὶ [ἢ6 ροβϑαϑϑίοη οὗ ἢ15 εἐἰοπ)δίη.-- - Οὗ 2Ὺὸ 

γορηραηέ οΥ ἐλο Κεῤλαΐ»ι) 705. 1.26 1312, α'δο οὔ Ὅρ: οἷ. οἡ 211, 
Ιη ργοοῦ οἵ Ὃρ᾽βὶ ρίδηις βἰδίυγε, {πὸ νυ ϊοσ ἀρρϑαῖβ ἴο μ15. δ, 
5111 το Ὀὲ 566η ἱῃ Εδῦρδῃ (6 οδρὶ(δ] οἷν οἵ {πῸ ᾿Απιπιοηϊζαβ. 

ὙΝΒειΒογΌυ [Π15 ἴδγπὶ 15 πιδδηΐ ἃ δε οὐ ἃ σαγεοῤῥαρῚις, 15 ἀἰδρυΐαα, 

ΕἸξενεγε πη Ηδσδθγενν σὴ πιθδηβ δἰνναυβ ἃ οομοΐ : ἴῃ Ατδπὶ. ἰξ βρη ῆθ8 
4.150 ἃ δέον (μὰ Κα γ1} ὦ; Τονγ, ΔΙ Ι͂ ΖΒ. Ῥ. 703); δῃὰ δ5 29 Φ Ὁ, υδι.8}}γ δε, ἰ5 
ι5εἉἃ Πκεννῖ56 οὗ ἃ γεϑίϊηρ-ρίδοα ἴΏ ἃ ἰοπιῇ (2 ΟΠ. 1612), 1ὶ 15. (πουρῃὶ ὃγ 
ΤΏΔΩΥ [δὶ σΨ πᾶν πᾶνε Ὀεδη σ᾽ πη] υῖν ἀρρ]εά, απ {παὶ 1 ἀεποίεβ ἤογα ἃ 
σαγοοῤδαρμς (1. Ὁ. Μίςῃ., Καοῦ., Εἰοθαι, 27 )4.1} Ρ.. ττορ, ὈΠΠ]1πὶ., Οςει 11). 
1 (αγᾷξ οἵ εἰε5:) 15 οννενοῦ (ῃς ννογὰ ΠΟ ἢ 15 50 υδεά ἱπ Ηεῦ. (ἀη. 505), 
45 ἱπ Ῥῃορηϊοίδα (Ολ5. 1. 1. 453 δὴ); 50 αἷ5ο {πε Αγδηι μ)ὴν ((15. 11. 1. «αὖ; 
Ὡς ΜΝοριό, δγνγές (ερηίγαϊε, Ὁ. 102, ἰῃ (ἢ ᾿πϑογριίϊοη οα ἃ βαγοορῆδριβ οὗ 
ὈΪΔοῖκς θα541 ἰουπὰ αἱ Βοβγᾶ), 80 μαΐ ἔς βιιρροβδεά πιοδηΐϊηρ οὗ σ᾽ 15 {π||6 
τιοτγο [ἤδη σοη͵]εοίυγαί. Αἱ {Π6 58116 {ἰπης, 1{ 15 ἴσας [πΠαἴ ἀῃοίθηΐ ΒΑΓ ΟΡ ΠΑΡῚ οὗ 
ὈΙΔοῖκ θα 541} ἀγὸ ἔοιιπά ἴῃ ρ ταδί πυπλθογϑ 'η (ἢς σουηίτν Ε᾿. οὗἩ ]ογάβῃ,--- ΚπΟΡ, 
γεΐεγβ ἴο ϑεοίζεη, ἀδίσδοη (1854), 1. ,χόοῖ,, 264, 268. ; Βυγοκμαγάς, δγγία 
(1822), ΡΡ. 269, 271 ; Βυοκιίηραπι, 7γαυεὶς ἐπ Ῥαϊοςίϊηο (1821), ὈΡ. 359, 411, 
4ατόοῖ. (πεαῦῖν 20οο ρεγίεςϊ οπ65), δς.,---ηά αγὰ οἴδῃ υβεά ηονν 45 ἀγίηπἰκίηρ- 
ἰγουρἘ5 : (ΠῸῪ ἀγα βοπλαίπΊ65 οὗ ἰαγρὲε 51ΖΕ,---Ποδιηδοῃ, ἔοσ ἰηβίδησε (11. 456), 
8δανν ἃ ἷᾶγρξ οὔς ἤδᾶγ Τγγα, 12 ἔεοίΐ ἰοηρ ὈὉγ 6 ἔοςεϊξ Ὀτοδά δηὰ δίρῇ, ν ἢ ἃ 

41. πῦπ ἃ βου δθ᾽ 5 οῦγοῦ ἴογ ιἐϑῇ. 
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πλλϑϑῖνα Δ, σοπιπιοηΐν Κπούνη 845 ἔπε “ Τοπιῦ οὗ Ηϊτγδπι.." Τῆι 1 15 ἠοῖ 
ἱπιροβϑιῦϊα (πα (Πς ρμ'ίδηΐ γαῖ βῃῆῃονῃ δὲ ἘδΌΡΔἢ ννὰβ ἃ βαγοορδαρις; 
(πουρὮ, 845 [815 πιεδηΐηρ οὗ σψΨ 15 υποογίδιη, 1 15 Ῥείζεγ ἴο βῦρροβε ἱμδῖ 
ννδὲ νν88 γον ἃ βδγοορῆδριβ γ85 ρορυϊαῦῖν οα]]εα ἃ ““ θεά." 

ΒΥ ἑγορ 5 τλδαηΐ ργοῦδοϊυ (Π6 ὈΪαοϊς Ὀα45α]: οὗ ἴπ6 οουηίγΥ, 

ΏΙΟἢ δοίυδ!γ σοηΐδϊηβ ἃ ῥγοροτγίϊοη οὗ ἴγσοη (δῦοιΐξ 20 ρὲγ 

οδηΐ.), δηά, 45 ΡΙΙΩΥ τγαπιαγκαά, μᾶ5 {πε οοΐοιΓ δηαὰ παγάπεβϑ 

οὗ ἱγοη.--- 7.6 σμδιξ οΓ α ν»ιαη) 1.6. δῇ οτάϊπδγυ οὐδὶῖ, οὗὨ [Ὼ]] 
πιθαϑυγα (οἴ. 15. 81 Εδν. 2117. Δαδδαλ, (6 σαριῖδ] οἷν οὗ τῆς 
“Απιπιοηϊΐοβ, δέοσγιναγά οδ]εα ΡΗΠδάἄείρῃϊα, πον ᾿Απιπιδη, ἰ5 

πιθηϊοηθα ο5. 1225 2 5. ττὶ (ι ΟΠ. 201) 1236. 37. 29 χγγ] 76γ, 493. 

ΕΖ. 2135 (20) ).ὅ Ατη. 116: ἴ ἰὰν οὐ 16 ὑρρεϑῦ σουζβα οὗ {πε 

]ΔὈΡοϊς, δροιιΐ 25 π|}6ὲ5 ΝΕ. οἵ {πῸ ὑρρεῦ δηά οὗ {ῃε Πεδά 564: 

ἴογ 4 Ποῦ ἀδβοσγιρίίοη οὗ [5 βὶίς, 5εα Β8ά. Ρ. ἱοό ξ ; ϑωσσον 

οΓ Ξαείογη Ῥαϊεσέζρισ, ὉΡ. το-64.---129.-18. Τῆς ἰδημά ἴπιι5 σοη- 

αυογοά ννᾶ5 δἰϊεγιναγάς δεϑίσηεα ὉΥῪ Μοβεβ ἴο {πὶ δὲ {γιθε5.--- 

ρον “ΑΙ γον, τολίολ ἐς ὃν ἐλ6 ἐογγομίουαίίον οΥΓ Αγποη (235), ἀπά 
λαζ ἐλο ὐϊεσοιηένν οΥΓ ΟἸε α( (1.6. τὰς Παϊξ 5. οἵ τῆ6 ]αρθοῖς, 

οὗ, οὐ ν. 10), σπα ἐλο οὐΐτος ἐλογεού, Ὀεϊηρ᾽ αἰ] οτἐεἀ 20 δδο οεδοηπξέες 

αμπα ἰο ἐδλ6 Οσαύίϊος; ἐδδ γεϑὲ οΥΓ Οἰοε αα (ἰ.6. (6 Δ] Ν, οὗ (ἢςε 

]7ΔΌΡΟΚ), απά αἱ Βαδρλαη, ο ἐλ λπαζέγίδο οΥΓ αμακεελ, (ενεη) 
αἰ ἐλ6 γερο; οὗ ἐλο ΑἹ γροῦ,----τὴς Ιαδὲ ννογάς θεῖηρ Ἔρεχαρεῖ δὶ) 

οὗ “411 Βαβῆδη " (οἴ. οὐ ν.").---ἱἶ ἐδαΐ Βασλαη ἐς σαἰοα α ἰαμα 
οΓ ἐλ Κορλαύημ) 1.6. τῆς. Κιηράοπι οὗ ὋὍρ, 7ι5ὲ πιεπιοπεά, ἰ5 
οοηϑίάογεά ἃ ἰδηά ψ ῃογα ερδαίπι (211 39) οησα ἄννεϊο; ἃ ποίϊοα 

Δηδίοροιβ ἴο ἴῃοβα ἴῃ 211-32 Οη [Π6 τοηάογίηρ᾽, 566 Ὀεΐον. 

14.:1. Α Βυρρ)]θιηθηίατυ ποίΐοθ οὗὐἨ 80 ὑθσγὶίοῦν 8]] οὐ θὰ ἰὸ 
[86 δα] ὐσὶῃ)θ οὗὐ Μδηδβδβθι, ΒΘ ῦθη, δὰ Θδἀ.---ΤΏε5ε νεγϑας 
γαροδῖ (1 ραᾶγ) ναί ἢᾶ5 Ὀδδη βαιά Ὀδίοσγο, ἴῃ ἃ πιδηποῦ ΏΙΟΝ 

48. ")25] ἢ (6. ἀγίϊοῖο, 45 08. 113 412 1) 157 187 227. 9. 10. 11, 216 
ΤΠς ἀγίϊοῖϊας ἢ {Ππ6 πᾶπιὸ οὗ ἃ ἰτἰρα (ποῖ 15. σοπας δα)οςίῖνο) 15. νοῦν 
ὉΠΌΘΌΩΙ : ὈΔΙΜ, ΥἼΠ, ὅζο, τὸ δαϊά τορι ϊαγῖν, μὰ ποῖ 13ινηπ, πὶ, Ρα ἰς 
᾿ἰ50 (1 σ᾽ πλ]]αγῖν (6.9. Εχ. 6}᾽9 Τα. 1259}; Ρυΐϊ 1{Π|8. 56. ἴο Ὀ6 τοραγάορά ἂς ἃ 
Ραϊγοπυπιῖς (ἔοσ "}}5). "23 ὀσουζϑ ΟὨΪΥ ο. 42 297 2 Κὶ. τοῦϑβῇ σ᾿ ΟὨ. 265:.--- 
ΜΊΡ᾽ κλπ ἸσὩπ 029] (πὲ Μαββογίίεβ, ὈΚ ρ᾽αςίηρ {π6 ο οΥΓ Ὀγεαῖς αἴθε τῆς 
αἰληπαξ αἵ Ἰσ3π, ἱπιρῖν ἴῃς γοηά. οὗ ΕΝ. Βιυΐ κι ψπουξ ἃ Ρῥτοσεάϊησ 
δι 51. 15. ἀπραγα ]εἸεά : (ῃς αὐληλιαζ πιυβδὲ θα ρίασοα δ 22 Ἴκ5, ἀπά {πὸ σαφεΐ 
αἱ μὴππ, “αἱ ἐμαΐ Βαςῆαν ἰ5 ςα]1ε«," ὅτε. (ΕΝ.».). ἢ ΚΊΡΣ “ἴῃότγα ἰ5 οδ]]οά 

ἴο. . οὦ᾽τῷ 9... ἰ5 οδ] δά," δ5 γερυϊαγὶν (ἡ. 2332 5. 1815 Ἰς. 135 δὲς. οἵ. 
ᾧ γκρ" ν.9). 
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ΔΡΡΘδῖβ ἴο σῇον ἴπαΐϊ πον ἂαε ποῖ δῇ ογιρίπαὶ ραγί οὗ (6 ἰοχὶ 

οἵ Ὁ1., θυϊ μανα Ῥδδη ἰηβογίβα ὈΚ « ἰαίοσγ ἢδηά, ραγίγ (ν.14 7) 

ἴογ {πΠ6 ριιγροβα οὗ μαγπιοηϊΖιηρ 1 τυ βἰδίοπηθηΐβ ἴη ἴη6 Βοοκ 

οὗ Νυπιθοῖβ δά οἰδενῆογε, ραγίϊν (ν.16.) ἴο ΒυρρίΘπιθηΐ 1 ἢ 

ἔ]Π16γ ραυίιοι14Γ5.---14, γ7αΐγ {δὲ 5071 οΥΓἹ Μῶαμαρεολ ἑοοῖ αἱ 286 
γερίοη οὗ Αγροῦδ τιριίο ἐδ6 δογῶθγ οΓ ἐδ6 Οσελμγίες πα ἐλά 

"αϊ σοαέλέξος; απ σαἰοα λό’, (ανε) Βασλανι, Παυυοίλ-) αν τεριΐο 

ζλὲς ἀαν] ἴ ἢδ5 1υ5ῖ Ὀδεη βαιά τπαὶ πε 5γδοῖεβ ὑπάθγ Μοβαβ 

οοπαμποῖαά {πε του ἤδγα βρεοῆεά (ν.6 6), δηὰ τπαὶ Μοβεϑ 
δά ρίνβηῃ 1 ἴο ἴπ6 πα! ῖγρα οὗ Μδηδββεῆ (ν..3). Τῆα βίδίο- 

ταοηΐ δῦοιί [41τ, ἰπογεΐογθ, ἴο σὺ ἴῃς ἰδαϑί, 15 ἴὴ δὴ υπϑυΐίαῦὶα 

Ὀΐδοθ. [ἴξ ἰς Ὀαββά δνιάθηςν ὑροὴ Νὺ. 2241 ““Αηά 714ἷγ, {8ε 

50η οὗ Μαπδββθῇ, ψνϑηΐ δηά ἰοοῖς ἐμεῖγ ἰδηΐ-ν 1 ρ65 ({π6 τοδηῖ- 
ν]Π]Παρο5 οὔ [πΠ6 Ἀπιογίξοβ ἴῃ Εἰεἷ δά, παπιοά ἴῃ ν.39), δηὰ οδί δά 
{πεπὶ Ἡδννοίῃ-͵ ας." ὙΨνΠοτοδς, μοννανογ, ἴπογα, 45 πη τ Κὶ 413 

(ποτα (ἤδΥ ἀγα ὄχργεϑϑὶν αἰδιηρι σε α ἔγοπι ἴπ6 ὅο οἰίϊ65 οὗ 

1Π6 ΑΓΡΌΡ᾽---ἴο 58 ποίμίηρ οὗ 7υἀ. τοί--ἰῆς ““Ηδννοίῇἢ-͵ γ᾿ 

ᾶτὲ βίαίεά ἴο ανε Ῥδϑὴ ἴἢ Οε αὐ, ἰΠΕΥ ἀγα ἤογα Ἰοσδ Ζεά ἴῃ 

Βαφσλαπ. Τῇα ἱηἰδηϊίοη οὗ ν.16 ἀρρϑαῦβ ἴο ἤδανθ Ὀδθθῃ ἴο 

ΒαγπΊοη!Ζα ν.18 (νηοῦ πιεηϊίοηβ Βαβῃδη) ἱἱῇ Νὰ. 4289. 41 
(νοἢ 15 5161 45 ἴο Βαϑῆδῃ) Ὁγ {6 δϑϑυπηρίοῃ πὶ [6 

αϊϑίτιοῖ βίδίθα ἴῃ Νὰ. 2241} ἰο ἤανε Ῥδθη σοπαιϊογαα ὃν [δἱγ νᾶ 5 

ἴῃ Βαβῆδη. Τῇΐβ ἱποογγεοῖ ἸοσαδίΖαίϊίοη οὗ [τ᾿5 σοηφσιαοϑῖ ἴῃ 

αφλαη, ἰμβιεδα οὗ ἴῃ Αἰ] εἰ δά, ἰ5 ἔο!]Ποννεά Ὁγ Ὠ3 ἴῃ 705. 1.480, 

ΤΒαὶ (Π6 νεῖβα γεργεβοηὶβ δὴ δἰίεηιρὶ ἴο βαγπηοηῖζε, Ἀρροᾶγα ἔαγίπεῦ 
ἔγοιῃ (Π6 ἴογπιβ ἴῃ νι ἢ ἰξ 18 ἐχργεβϑϑοά, “δηά Ἵδ]εὰ {πεπὶ, (ενεη) Βαϑβδῃ, 
Ἡδννοιίῃ-)αῖν :᾿" (86 ργοπουῃ “{Παπὶ" 85 ἢο δηἰεςεάρηξ, δηά 5 ἐχρίαϊποά 
νεγυ αν κυναγαΐν Ὁ “Βαββδη""; ἴὴ Να. 225) “ἘΠ π᾿ [45 115 ργορεγδηϊεσεάεηϊ, 
““{δΒεῖς ἰδηΐ-ν ρ΄ 6 5,᾿ οσσυγγίηρ, 1051 Ῥεΐοτγε : ἰξ ββεπὶβ πεγεΐογε {μὲ [88 
οἴδυβο, ἰπ Ῥεΐηρ ἰγαηϑίογγοα μογο, 85 Ὀδθη δοσοτηπ)οάδιεα ἰο 15 ργοϑεηΐ 

ΡὈοϑιἰΐοη ὃν {μ158 δαἀάπίοη ; [Π6 ταϑιῖ Ὀοϊηρ' (Ππδξ 7.51 βἰαϊεά, νὶΖ. (παι νυν μαΐ 

18, Ὧν ὃν] ὃν ἴτογο 5 οηἡϑ 21:6 τηιοάρὶ οὐ αὐὔζογ: τ. 485 Ἐχ. 2821] 2 5. 188 
τ: Κι. τό»}---Ἰσῶπ πῈ] ορεχορ. οἵ ον. ὙΠπογα ἀγὸ ραγα |εἷ8. ἔοσ (Π6 οοη- 
αἰγαοίίοη, {που ἢ ἰ 5 ποῖ σ'θημίηεῖν ἰαϊοπιαίϊς ἱθ Ηδῦγενν (45 Ὁ 15 ἴῃ 
Αταπιδίς) : δι. [μεν. 65 Νυ. 4233 705. τὖν (ὑκοϑη 920 ποῖ ἴῃ (8), 1υἀ. 217 [6Γγ. 
413 (πη τ ποῖ ἴπ (α), 484 ς τὐδ 1 ΟΠ, 443; 866 δἷβο οἡ 1: 8. 211 (απά ρ. 291 ἔ.). 
Ηδοτγα, μοννονογ, {6 50. 1025 αϊζεγ (8 0]. ὈΠῚΝ γεπάογα ἴἴ ρεου παγῖν ΠΑΓΒἢ ; 
δηά ργοῦδθιν (45 'ῃ βοπιὲ οἵ (6 οἴπεγ ἱπβίδηςθϑ) (πα Ἔχρ] οἱὶ ορ]εςὶ (1927 ΠΝ} 
15 ποῖ ογριηδίι, θυϊ μα5 Ὀεθη δἀαοα 85 ἃ Ρ]οβϑ οὐ πε ργοηομῇ : οἷ, (Πα ηοΐα 
φῦονο. 

"- - 

ὩΣ δ ὅπ 

διχεανα με - π- - απ πὶ. πὰς ἢ. κι; κῆδος 

αν ον ΟΝ ΒΌΨΟΜΝΝ ΠΕῸΣ 

ὠρουροουσιυ τονυοΣ τον ρον πὰ ον ττνου ον "πῖηπεντηργβειμαρανεπεημεακαῃ ρα ησταῇ» αντν ρπρασστσςο τ πατι ταιν ρτς͵)Ο. . τα 
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τεΐεττεά ργορεγίν ἴο ἃ Ἴοοπηυεϑδὲ πιδάς ὃγ 1αἷγ ἴῃ Ο ξε'ααἱ, ἰ5 ἀρρὶϊεὰ 

ἰησογγδοῖῖυ ἰο οπα πιδάα ΌὈΥ πίπι ῃ δασςλαη. Κεῖ] Παγπιοηῖζοβ ἴῃ 6 ρΡ4 558 Ρ:Ὲ8 

ΌΥγ ἰαἰκίηρν ““Ο"|εἰΔα" ἴῃ Νὰ. 3239.1 ΟΠ. 2532 ἴΊὴ ἴπε νον βεηβα οὗ (με ἰγδῃβ- 
]Ἰογάδηϊς ἰογζογυν ρθπογαιν (πᾶ 50 85 ἱποϊυάίηρ Βαϑἤδη), δηὰ ὃν ἰδη γ- 
ἱῃρ ἴῃ ὅο 5βίγοπρ οἰ[165 οὗ [Ὡς ΑγρὸρΡ πιεπίϊοπεά ἴῃ ν. Ὁ, 8 (Π6 22 “ οἰ[165᾿" 
οἔ ]αἷγ, δά με 47 (9) “" ἀδυρδβίογϑ" (ἦ.6. ἀερεπάβεης ἴοννη8) οὗ Κεηϑίῃ (ἰπ 
{ῃς Ηδυγδη-γδη 6), πιεηξοηςά ἴῃ τ ΟἿ. 252:.0.,. 1ῃε οοἱοηϊζαίίου οὗἨ ψΒΙΟΒ Ὁγ 
Νοῦδῇῃ 15 παγγαίεά Νυ. 223, ΤῊϊβ νῖενν βϑᾶνεβ ἴῃς δοσύγαου οὗ οπβ ραϑϑαᾶρε 
αἱ (δ. ἐχρϑηβα οὗ δηοίδμογ; ἔογ ποὶ οὐΐνυ 185 {86 ψιάογ βεηῆβε οὗ “ΟἸἹεδα " 
ἱπηργοαρίς ἴῃ ἃ βϑοργδρῃίοδι ἀεβογριίίοη, θαϊ νμογεδϑ Νὰ. 4253 Ἄχργεβϑὶν 
54 ὺ5 ἰμαὶ Καηδίῃ δηά 118 ἀδρεηάεηΐ ἴοννῃ8 ψναγα οδ θὰ Ὀγν (Πς ἤδπιὰ οὗ 
Νορδῇ, 115 δγρυπιθηΐ ἱπ1ρ1165 {παὶ ἔπ Υ νεγα οδ δα Ὁ. {μς6 πᾶπια οὗ 74]1γ. 

Ιῃ 186 Ἔχργαϑϑίοη “"7αἷγ, {πε 5ο οὗ Μδηδϑϑϑῆ, δον β υϑϑά 

ἴῃ {Π6 56η56 οὗ ἀρεοοπάπσηζ: [αἷτ, ὄνϑη 1 δε ᾿ἰνοά 1 [6 Μοβαϑῖς 

8Ρ6, οουά ηοί Ὀδ [1 γᾺ 1} ἃ ““ 5οῃ" οἵ Μδηδϑβεῆ. [Ι͂ἡἢ 1 (ζῇ. 233: 

ἢ 15 πιδάβ {π6 ρτεαί-ργδηάβξοῃ οἵ Μδῃδϑβϑθῆ᾿β βδοὴ Μδοῆιγ, [6 

“( ἔλίμαγ οὗ ΟἹ Ἰεἰ δά " (οἴ. [05. 171}: δηά 1 15 ἔαγίμεγ βίαια {παῖ 
ἢ6 δά 22 οἰ(165 ἴη ΕἸ εἶ δά, νν ἢ ἢ ἀγα Ἀρρδγθπῆὶγ ἀδηςῆεά (ν.33) 

ἢ {Π6 ““ἐδηί-ν]]}ρὲ5 οὗ 7 αἱγ." 

Ιη 7υ4Ὰ. τοΐξ ὃ πιεηϊίοη 15 πιαάς οὗ αἷγ, αὶ ΟἹ εἰ δαϊίθ, οὴς οὗὁὨ {πῸ ]υρο5, 
ννμοβς (δι γίυ βοὴ πδά {π᾿ τ οἱτ165, “νυν ἢ ἀγὰ οδ]]εα ζὰδ ἐεη -υΐδασες οὗ 
“7αῖγ υηΐο {π18 ἄδγν, ἰῃ {πὲ ἰαπά οὗ ΟἹε δά." Ὑμουρῇ [πὰ ηοίϊοο5 οὗ [86 
“ἐἰεηἴ-ν]]ἀρ65 οὗ 7 αἱγ᾽᾽ ἄγε ηοΐ }1} ρογίεςιϊν οἶθαγ οΥ οοπϑὶϑίθηϊ, 1 15 ον: ἀδηΐ, 
ἴῃ νῖενν οὗ [ες διπιουηΐ οὗ γεβειηίδηςσς Ὀείννθθῃ ἴπεπι, (παὶ ἰῃς βαπὶθ στοῦρ 
οὗ ν]]αρ 65 15 ἰῃγουρβουΐ τείεγγεά ἴο. Νογ ἰβ ἰξ ορϑὴ ἴο γοαϑοηδθϊα ἀουδί 
(παι 1 ἰ8Β οαα δηά ἴῃς βαπιὸ δὶς δῖοσγ τ ῇοπὶ {μον ἀγα ἡδπιοά, δηᾶ ῆο 85 
Ἰοςαἰἰζεά ὈΥ οης ἰγαάιϊ τίου ἴῃ ἐμ αρὲ οὗ Μοβεβ, δῃὰ ὃν δηποίμεγ (]}υἀ. τοῦ 3) 
ἰη ἴδε ρὲ οἵ πὸ ]υρεβ: παά ἴπεὸ δυίΐϊπογ οὗ [υἃ. τοῦ ἰηϊεπάοα ἴο ἱπιρὶν 
( ε11}) [μδὲ ἴῃς οἷά παπιὶὲ οὗἩ Εαννοίἢ-͵αἷγ ννὰ8 πιεγεῖν γευέυεα ἴῃ ἴῃ6 ἀδγ5 
οὗ ]αἷν πε πάρε, ἢς βυγεῖν ννουᾶ μανε ᾿ηπαἀϊοαϊδα {158 πιο ἀϊδίϊηςγ {μη 
Ὧς δ45 ἀοῃδ. 

ζκίο ἐλ6 δογαδν οΥΓ ἐλ6 Οεελωγίίος απὰ ἐλ6 δεα' αεαέλέξο5) 
ὨΔΠιοα α͵50 85 ἔογπιηρ ἴ[Π6 (ΝΥ εβίεγη) θογάβγ οὗ Βαβῆδηῃ 05. 

125 1311} (Ῥοἢ Ὠ3). (ἀαβῆιγ δπὰ Μαίδοδῃ νεγα ἔννο Αγαπιξοδη 
{γρε5 (αη. 223:; 25. 158; τ (ἢ. 195), ννοἢ σοπεϊπαεά ἴο θ6 τγυϊεὰ 

Όγ Ἰηάἀδρεηάδηΐϊ Κιίηρβ ἴῃ ᾿δν!ά᾽ 5 {πη (2 5. 28 τοῦ 1431. 88, φΟΠΊΡ. 

]ο5. 1415): ἡ (ἢ. 233 ἀδϑῆυγ ἀπ Αγδηὶ ἀγα πιοπεὶοηθα 45 πανίηρ, 

ἰακθη τΠ6 ““ἰδηΐϊ-ν. ]]ρῈ5 ᾿ οὗ [Ὁ ἔγοπι ἴῃ6 ϑγδοῖῖος. ὙΠεὶγ 

[ογγ ΟΥΥ ρΡΡρΘαΥβ ἴο ἕανα Ῥθθη οὐ ἴδε ὟΝ. οὗ Βαβῆδῃ, Ῥεΐνθοῃ 

ΕΠ εἶδα δηά Ηεγπιοη, 50 παῖ ὑ Ψ}}} πρδεῖγ ἤᾶνα οογγαβροηάδα 

ἴο ἴπ6 ργοβϑηῖ γδίἄρ: ἴῃ ΕϊσοΠοῦ δπὰ αὐ 6᾽5 Μδρ οὗ Ῥαϊεϑιϊπα 

([,εἰρΖιρ, 1890) αεβπαγ 15 ρἰδοδὰα ᾿πηπθαϊδίεϊν οἡ {86 Ε. οὗἉὨ {{Ἰὸ 
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568 οὗ ἀδηποβαγείῃ, δηὰ Μαδίδοδῇῃ ἴο πε Ν. οὗ δῆτ (ςΐ. αὐἴῃα, 

ΖΦΡΥ͂. τ8οο, Ρ. 232).--- Το ἐσηέουϊϊαρος οΥ 7α17] Νὰ. 325] (οιϊεὰ 

ΟΠ ᾿. 55) 105. 1280 Τα. τοῦ τ Κ. 4131 (ἢ. 2237, Ἴδα ργϑοῖβα 

τιθδηΐϊηρ οὗ ΤΠ 15 ἀποογίδιῃ. 9 1,»- ΓΘ ΔῺ5 ὦ οσοἰσοίϊογε Οὗ ἐ6η:5 

ρ 66 ἰορείλον (1.4π6}); δῃά ὑροὴ ἴπε δβϑϑυτηρίίοη {πᾶΐ ΓΗΠ ἰ5 

σοοηῃηροίοά νι (15 τνογὰ, 1 15 αδϑι4}}γ τεηάδγαα Ζ2οηυϊαρος. 

Τῆς ἴδγπὶ οσουγβ ΟἿΪΥ ἴῃ {Π15 Ἐχργαβϑβίοη.--- ζγγέο ζλὲς 44)}] 233 
1οβ 118 2039) 3245 (150 05. 49 59 6525 γ36 828. 30 ΟἹ 1.418 1.14 168 

1610 228 249 }πᾺἃ. 131-36 624 Ἰροέ 1519 1812 χοϑὺ 41.) ὙὍὙῇῆα εχργαβ- 
βίοῃ, 85 υδοα ἴῃ (ῃϊ5. δηά βιπηαῦ ρᾶ5σαρῸ 5, ἱπΊρ] 165 ἃ πιο 

Ἰοηρογ ᾿ηΐογνδῖ οὗ {1π|6 ἔγοπι [6 δνεηΐ γεοογαάθα ἴδῃ ἃ ἔδν 

πιοπίῆϑ (18 σοπρ. ἢ Νὰ. 3338).---1ὅ, 4 πώ πριίο αοσλίγ 7 ραὺς 
Οτπἰε αα] Νὰ. 3229, ὙΠε “ΟΠ εἶ δά " πιεαηΐ 15 {πὲ Νογίμεγη Πα] 
(ου ν.10Ὁ), Τῇ νεγϑα πιιδί 6, Ππ|κεὲ ν.146, δὴ ἱπβεγίίοη ἴῃ {6 

ΟΥΙΡΊΠΑΪ παγγαίϊνα : 845 Π111π|. ταπηδαῦκβ, “{Π6 βαπῖθ παγγδίογ 

ννῆο ἴῃ ν.12:18. γχγρργαεβθηίβ Μοβϑαβ 85 ρίνιηρ λαζ'- Οἱ σ αα ἴο 
Εδυρδη δπά Οἀδά, δηὰ ζῃ6 γεεί 9. Οἰϊσ αα ἴο ἨΔ]. Μδηδϑβεῇ, 

σϑπηοῖ ἱπιηδαϊδίεῖυ αἰογιναγάς ἤανα βαϊὰ {πὶ ἢ6 σάνε στε αὐ 
(ἀρ ϑοϊυίε]γ) ἰο Μδοῆῖγ, ν μεῖμοσ Ὁγ Μδοῆϊγ ΡῈ πιεδηΐ {πῸ ψν Ποΐς 
οὗ Μδηδββεῇ (Νι. 2639), οὔ οηΐγ ἃ ρατγί οὗ τἴ ([οβ. 171-32). 

16-17. ΤΠεβε νεῦβθβ γερεαῖ (π6 βυιρβίδηοα οἵ ν.}3 ἢ οἰοβογ 
ἀεΠπιοη.--- 70 2Ὺλ6  οιμδορτίος απο λ6 Οααίζες ο565 ραυθο ἤγοηη 

Οἱ αὐ, 1.6. ἴγοτα Νογίμογη αἰ] εἶ δά (Χο ϑῖνεγ), φύση τερίο ἐδ 
Ζογγεηΐ οὗ Αγπορι, ἐλδ τη 2116 ο77 ἐλ6 ἐογγομί-υαἰΐεν (Ὀ61ΠΡ) αἶδο ἃ 

δο»γ 67 (ἰ.6. (6 οἴγεδπὶ [1561 ξογγληρ ἴπ6 αν! ηρ 11π6}, απ 

τε: 7αδδοξ ἐλθ ἐογγορέ, ἐλ δογαθν οὗ ἐδδ ολίίάγονι οὗ ̓ Α»ηρίοῦι, 

Ζ.6. ἴο 6 ὑρρεζ ραγί οἵ {ες [ἀρ οΚ, νεγα οἰγοίηρ τουηά (οη 

237 τὲ ἔογπιεά {πὸ ΨΝ. Ῥογάεσς οἵ {πε ᾿Απηπιοηϊίεβ, σρμα ἐλὲ 

“Αγάδαλ, τούϊὰ δε ογάαρ ὡς α δογδ7, ἐ.6. ἴτε Ἑδβίθσγη ἢ] οἵ 

(πὸ Ομόγ (11), 45 ἕαγ 85 ἴδε Τογάδη, “ον Αἰϊημηόγοζμ το ἐλὸ 

566 ὁ ἐδε “ΑΙ γάδαδ, ἐλὸ δια οι, ερίον ἐλι6 οἴοῤος οὐ Ῥίσραλ, 1.6. 
δἱοηρ [5 ννῆοΐβ σουγβα, ἔγοπι Κιπηέγειῃ, {πὸ οἷν (105. 1132 193) 

νοῦ σάνε [5 παπιε ἴο {πὸ 568 οὗ Κιπηέγειῃ (Νὰ. 3411), Ὀεϊίογ 

Κηποννη 85 {πὸ [με οὗ ἀδηηδβαγοίῃ, ἴο (ἢ6 Νογίῃ οηά οὗ (δε 

16. 5)3:)] εἴ, ν.}7 Νυ. 245 705. 1.339: Π 1512. 4..Αβ6Φ ρεϑουϊαν α86 οὗ}, ἀρρατ- 
ἜΠΕῪ τὸ αὐ ἐλε σαι ἐΐπις (σερίσίολ), αἶδο (26. 11 ἀ).---ποη 03} (πε βαπ)ο 
τη 5081 ογάογ 05. 123 (1π ἰπΠ6 βαπια ρῆγαβϑε). Μδυ ν. 61] ἤδλνα Ῥεδη ἰπβογίο 
Ὦδγα ΟἹ ἴδε δα 515 οὗ 08. 122.33.-.17. 710} (16 Ὑ ἱπίγοάυςοβ ἃ εἶγο, οἰαυβα 
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Ὠεδά ὅεα, ψνβογα 1 15 ονεγοοκεα Ὀγ Ριβρδῇ, ἐαεποαγα, ἐ.6. ου 

τῆς Εδβίθση δἱάβς οὗ ἴῃ Ἰογάδη. Αὐμηόγοζλ (5 ρεῖῖ βοιῃθ τ πηθ5 

Αιμάνδέλ οὐ ὐιὄγσίλ) ννὰ5 οδ]εὰ Ὁν ἴῃς ἰδίογ [εννῈ Γεέννησαρ 

(1 Μδος. 1167 αἰ.) οὐ Γεννησαρετ (ΜΙ. 1439 αἰ.): ἴἴ Ιᾶγ ργοῦδοϊν 

ἴῃ {Π6 ἔογ 16 ἀπά Ῥεδυιαϊ ρίαίη οὗ Γεέννησαρ (οἴ. τ Καὶ. 1539), οα 
ἴῃς ΝΝ. οἔτΠ6 ἰαἴκε, ἀδβογ δα Ὁγ ]οβερῆυϑ (8... 1. το. 8), πον 

εἰ -απυνγ.---Ζ.σ δε ὁ ἐλο ᾿Α»άδαλ, ἐλε δαἐέ 564] ἴῃς ΒΙΒ]1ΟΔ) 

ΠΑΠΊ65 οὗ ννῆαδῖ ἰ5 πον πον 845 ἰἢ6 Ὠθδά 568 : ἔογ [δε ἔογπισγ, 

566 4.2 Καὶ. 1425; ἴογ ἴΠ6 ἰαἰῖογ, αἀδθη. 148 Νιι. ,448.132 05. 1.55." 

1819; [ῃῆ6 ἔνο ἴῃ σοπιρθὶηδίίϊοη, 845 ἤογο, [ο5. 2416 128, (Εογ ἃ 

{π|γὰ ΠΔΠΊ6, 566 1133.) ΤΠ πδπι6 “ Πεδά 868 15 ηοῖ ἃ [ει νἹϑῇ 

Δρρα]]δίίοη ; 1 ἀρρϑᾶγβ ἴο ανε Ὀδθδη ἢγϑβί υϑεά ὃν [8 οἶαϑϑιοδὶ 

δυΐποτβ οὗ 1--2 οεηΐ. α.Ὁ. (οἷ. 22.8.1 πὶ. 11728].--- 76 σἰοβες οἵ 

Ῥίεραλ (ΠΌΒΠ Γἠ2}}] τ1ῃ6 βαπια εχργεββϑίοῃ 45 705. 1.23 τ439; 

ΠΓΙΦΝΠ Δρβοϊυςεῖγ 705. τοῦ 128: οοπιρ. ἼΦιΣ Νὰ. 2118. Οη 
{π6 τεπάδγηρ, 566 Ρεῖΐονν. ὙΠ6 ἴογπὶ 15 Δρρ]θα βρθοῖα!ν ἴο 

[Π6 5ἷορεβ οὗ Ριβρδῃ ονογϊοοκιηρ ἴδε Ὠεδά 5684.--δέςρισλ (1η 

Ηερ. αἴνναγϑ ἢ [ῃ6 τί. ΠΡΌΒΗ : 566 Ῥεΐον), ψ ἢ “ὁ 5Ιοραϑ,᾽" 85 

ἤαγθ, 439 05. 128 1220}; (Π6 ““ἴορ οὗ ΡΙΞξρδἢ " Να. 2139 2414 Ἀι. 

421 4417. ΤΠ πᾶπιθ, 845 ἃ βρϑορίδρδιοδὶ ἰδγπι, ἢας ποῖ 5υγ- 

(ΌὈυ. Κὶ 157)-9),- τῆς ]οτγάδη Ὀοΐηρ δἱ {πα βαπιο {ἰπι6 ἃ θογάδγ.᾽" --- 205. ΠΙΣΉ] 
ἴΠπαγὰ 15 ἢο ἀεογιναϊίίοη ἴος τον ἴη ΗδσςθΡ. ; Ὀυΐϊ Ἴνκ 20 ρον οἱμέ (ἃ ἰἰχυϊά), ἰς 
σοπηποη ἴῃ Αγαπιαὶς ; ἴῃ ζ αἷϑὸ κρικ (ι Καὶ. γι τοϑ) αγὲ σωῤῥογές (ἰδς ατΖε- 
ἔγεε οἷ ἃ νὮεεΪ, οΥ ἐπε 525.) οὗ ἃ ἰἤγοπε). ὕροη ἴῃς αϑϑαπιρίίοη {παῖ (δε 
τοοΐῖ 8 Ἴα ἴο 2ομρ,), ἴῃς ννογά 8 β»ἜΠογα γ Ὄχρ᾽ αἰηεα ἃ5 πιοδηϊηρ αὶ δίσοι 
τυλόγὸ τυαίεν ἴα ῥομγεα ἀἄοτῦη, 1.6. εἰἴμεγ ἃ αεοίέυϊέγ οὐ αἰοῤέτιρ᾽ οἰσς οὗ ἃ 
πιουηίδίη (Εν. Κη. Κα. Ὁ1.), οσ (86 δοέίονι, Τ0οέ οὗ ἃ πιουηϊδίη (( 65. : εἰς 
ΑΥ. φαγῇ, ἑά., ἴτοτι σαζαξα, ἴο 2ο:γ). Ἔ (ἴῃ 1.) γααέςες. ΒΥ οἴμετγϑβ ἵμε νογὰ 
845 Ῥδδη Πεϊά ἰὸ βίβηιν Ζογγεσιές,; ἀπά {πε τεΐδγεηςε ἢα8 δε βυρροβεά ἴο 
ὕε ἰο τῆς ᾿4γῆη ΜΩρα, οὐ “" ϑργὶπρϑ οἵ Μοβεβ," ἃ βειῖεβ οὗ οδδοδάδς, Ὀυγϑί- 
ἱπρ ουἭ οὗ {πὸ ᾿ἱπιεϑίοης γοςῖ ἴῃ {Π6 γανὶπα ἔογηληρ ἰῃς πογίμεγη θουηάαγν 
οἵὗ Μι. Νερα (Ὁοηάεον, είλ α»"α Ἡοαδ,ὃ ν. τ,ιἴ. ; δ5μγυθ} οΥ Ἐ. Ῥαϊεσέένε, 
Ρ. 8οζ, ; δν βου, 7222." 5.υ.). ΤΠ ἔοτγπιοῦ Ἴχρ αηδίίοῃ 15. ὑγείογαθίςα ; ἴῃ δη 
δηυπιογδίίοη {πὸ (Πο5ὲ οὗ [ο05. τοῦ 125, ςαϑοδάεϑ, πόννενογ ρἰςίατοβαιο, ἅτε 
1655 ἰκεῖν ἴο πᾶνε Ὀδοη βρεοιϊῆεά {π8π παίΐυγαὶ δαΐυγεβ οὗ ἃ τπογὸ σΈπεγαὶ) 
Κιπά. Α5 Ὀείννεεη (ς ἴννο γτεπάδγιηρα οὗ σἱοδὲ απὰ “μού, ὈΔ11π. ται γκ5 
{πὲ (ἢΠε ἰογηιβ οὗ Να. 2115 (ποίϊος 15.0}} ἕανουγ (ΠῸ ἔογπιοσ. --- 2555] [μὲ ατί. 

βῆονν5 (παί (Π6 ἀρρεϊ!δίϊνα σεηβε οὗ ἴπὸ ννογά νν88 5{1}} (εἰ, [Ι͂ἡ (6 Αγδπι. 
οὗ {Ππ- ]ετπι8. Ταγρυηβ, 205 18 20 οἰαυέ, απὰ Μὴ 15. ἃ οἱ 2ίέσοφ (ει. απ. 
1510) : {π6 τἱάρα τῇδ ὕανα Ὀεδη οδ] αἱ ἐλ εἰουδη οὐ δοσουηί οὗὨ ῆς παίιγαὶ 
[οδΐιγεϑ ὈῪ νυ Βίοἢ 11 ννὰ5 πιαγίκεά (θα ἴῃ 47. Νυ. 2139 2215 (00) λελαξευμένου, 
4.3 σὴν λαξιυτήν: 6΄Βοῦνῃογα Φασγα). 
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νινεαά ; Ὁιιῖ 1 15 ρίαϊη (Παΐ 1 πιιισὲ ἢανα ἀεποίεά βοπὶθ ρατί οἵὗ 

(Π6 τδηρὲ οὗ ἢ11|1|ς ἴο ννδιοῦ ΝΕΌοΟ (2299) ὈεΪοηρδά, δηὰ νι] οἢ, 

Ὀγζοκοθηῃ ὈΥ πυπιθήουβ νδάγβ, δἷοροβ ἄοννῃ ἰηΐο ἰδ ϑουΐπογη 

ῬΡατί οἵ {πε ᾿Αγάραῃ, Ε. δπὰ ΝΕ. οὔθ Ὠεδά 8568 (ςοξ. οὐ 24}). 

18-92. ΗΟ Μοβθδβ δὰ, δὖ [00 Βᾶχηθ ὑΐπι|θ, Ὀοαπὰ [86 9ὲ 

ἐγ }8-ΦΟΓἀΔ}10 1008 0 δδδὶβὺ ὉΠ6 Ὶ, ὈΧΘΕΔΥΘΩ ἱῃ ὑΠ0 οομαυθδί 

οὗ δῆδϑδῃ, δηὰ δὰ 8180 Θηοουταρθὰ Φοβιῦδ 'ἱῃ νἱθν οὗ [80 

ΟἹἿοθ ἀθνοϊνίηδ ὌΡΟΣ Ἀἷπι.---18. 7 οον»παραρα γομ] ““γοι " ἰ5 
βαιά δα ἱποχδοῖίΐϊυ ἴογ “16 δὲ ἰγῦ65 διποηρϑβί γου."---ΑΖ ἐλαέ 

Ζέηε6} ν.4.-- ὰε τηαΐ ῥαδς οὐδῦ' αρτϑα, ὅσο. 586. Νὰ. 2217. 300. 3]. 
26. (ἸΕ),38:82 (Ρὴ; αἷἶδο ο5. 114 412 (Ὀο(ἢ Ὁ)3).---10. Οπὲν γομ 7 
εὐἵνος, ὥς. Νὰ. 4216. 110. 34. 26 (ἸΕ); 705. 115.--- πολ οαξέ[ο] 
Να. 321].----Ἰλτολ 7 λαῦο ρίσυοτι νοι] ν.13 : ΝῸ. 4210- 17. 34. 84.88. 80. 

1-2. 20, ζύμδ γελουαὴ ρίυο γεδέ τρΐ0] ἴῃ 6 βαπια Ἴχργεββίοῃ, 

1210 2519 705. 118. 16 2142 224 241 (411 [)3).--ΚΒενοηα 7ογάαρ) οἵ 
16 ἰετγγϊίογυ ὟΝ. οὗ ̓ Ἰογάδη, {πῸ σἰδαηάροιπὶ οὗ ἴπ6 βρϑαΐζκοσ Ὀεϊηρ' 

τηδιπίδιπεα, 45 ν.235, Οοπρ. {πε [πίγοά. ὃ 4.---91-99, Μοβες 
145 Ἰοβῆυδ ἰαἴκε σουγαρα ἕο ἴῃς πΐαγα (οἴ. ἴῃς ἀιγεσίίοη ρίνεη 

ἴῃ 138) Ὁγ {π6 ποιυρθϊΐ οὗὨ ϑγδθὶ 5 γεοεηΐ βδιίσοαβθθαεβ. ΤὮ5 δῆ- 

σομγαρεπιεηΐ οὗ οσῆιδ 15 ποῖ πχιοηίϊοηδά ἰη Νὰ. 42.---91, Ζ. 6 

ἐγνὲς αγὸ ἔλοϑο ἐλαέ τατὸ (ΓΔ Ἢ.)}}}} οἵ. 48 111.-- -90, ΥῈ οἤαἱὶ ποί 
2εαν» ἐλο»ι) εἔ. ν.2: τῇς ΝΥ τ οτ᾿ 5 [ποιιρῆτ ρα5565 ἔγοπι [οβᾶ ἴο 

16 Ρεορίβ ρεπεγαίϊν..--- - Ζ λα ρλέοίλ γον γομ] τ80.- Ὀ1Πη}. ἔδεϊ5 
ἃ αἰ πουυ τη τεραγά ἴο ν.31-22 ὁ {πῸ6ὶ σσοιπά {παῖ {πα ἀπά ν 

δηκζοραίε ν.38 17.238: υΐ--  οδἵ ἰθαϑ 1 158 "6 δἱ᾽οννεὰ ἴο Ὀεϊοηρ' 

ἴο {πε οτγὶριηδί ἰοχὶ οἵ Ὠ1.-- -ἰἤθυ ἀο Ῥυϊ χορ ΠὟ ἤν [δε 

ἰπ]υποίίοη ποτα ρίνεη πρῦ ἤᾶνα Ὀδοη οδγγθα οι, ἤθη ἃ 

δυϊαῦία οοοδϑίοη δζοβθα; δηά ν.32383 τῆς ἔογηγδὶ ποις οὴ οὗ 

18. γ2»π ὈὯΝΠ] οὐ (πς οοποῖγ. οὐ οὐνῦπ (4 ἱπιρίϊοῖϊε δοςσαβ.), 58εῈὲ Ὁγ. 
1τόι. 2,43; 6-Κ. τι8. ς: οἵ, 42 οὗ Εχ. 121815. 22}.--19. Ὁ32}Ρ0] ογ΄ Β52ΡὉ 

(Οη. 4η}6 αἰ.) : τῆς ἔογπι πιᾶὺ δ οἰἴΠογ 50. ((Π|Ὸ ἔ Ὀοΐπηρ' σοπίγ. ἔγοηιν ἔπε οτῖρ'. 
«αἱ οἵ π}Ρ}5), ἴον (Ὡς πἰβιια] Ὁ3:}Ρ0Ὲ ζοῦν ἷπ. 207 15}}Ὲ ΔΊ ἃ πῃ’. νοΓὮ), οἵ ρἱ. (οἵ 

ιῆς ρ΄. νεῖ, ι (ἢ. 55); Ο-Κ, 892. 2 Κ΄ ἌΥΒΕ ίεγαι Ρεΐῃν ἃ οοϊδεῖϊνα οηΘ, 
1ῃ6 ἰογπιεγ νίενν 15 (6 τοῦ ὈΓΟΡΔΌΪΕ.---20. ὨΠΣΦῚ.. . . 19} ρΗ. ΨῈΠ} 
σοῆδοο. ἴῃ ςοηπίϊη. οὗὨ Π᾽)}) Ἵν Ἵν: τ. 8ὶ 1ἰς (ς.Ὁ. 1ν).---21. ΠΝ Ἴ2}] 
επιρῃδίϊο : “Ἰπῖπα αγ65 λανθ 5εεη" (ἘΨΝ.} ννου]ὰ σογγοϑροηά ἴο {πὸ ογάϊπαγν 
ὍΣΨ ἹΚῚ (493 719 α].}: οἴ. 4 11: ΒΜ ΠΑ ΓΙΎ 818 )οῦ 15, 1457 αἱ. (Ὀτ, ὃ τς. 2).- 
422. ὨτὉ ὈΠῸΣ ΜΠ ὈΣΠΟΝ Ὁ “.). γουγ αοά, λές ἐς ἐλὲ οπό ἐλδαέ ἢρθίοί ἔος 
νου " : Ὀπῦ)η ἢ {πε ἀγί., 85. ΠΙΜ ν.,. Οπ με ἐπρἢ. κἸπ, υν. τ. 8. 190, 

Ζεχ. 5.υ.: οἴ, οἵ 2198; 45 (Ὀ ΧΟΝΠ ΚΠ Π| 5}; τοῦ (τῦΠ2 ΜῊ ΠῚΠ) 183; 1.239 (ΚἸΠ ΟἽ 
γ»ὥὥϑξοκυ...Ψ... ϑὕΨὕ0ὕ00..-....ὍὩὌςὦ ΟΝ 
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]οσῆυα 5 δη)]οϊηθά, ἴο ψνοῆ ἃ τοαπενοα σοπιπιαηά ἔος ἢ 15 

δησουγαρηπ)οηΐ 15 ποῖ πιοῦα ἴπδη παίυγα! Υ διἰίδομβά. 

298-29. ΜοΒΘΒ᾽ θηΐγθαῖν ἴο ὯΘ φθσιηϊ 04 ἰοὸ ΘηΐΘΣ ΟἀΠ88} 

τοίαβθα Ὦγ δθῆοόνδῃ. ΗΕθ 18 ἀϊχθοίθα ἴο ἰπβύϊπ.9 ΦοΒηπ8 [ΟΙΤΏΔ]}Υ 

8ἃ8 18 ΒΈΘΟΘΒΒΟΙ.--- Π15 Ξυρρ]οαίίοη οὗ Μοβθς 15 πιοηι᾿οηθά 

οηἶΐγ δεγε.--ἶς ἐλαΐ “:η16}] 1.6. ἰυλπχεαϊδίεῖϊν δἴζογ ἴπ6 συσοθϑβαβ 

ἀραϊηδὶ ϑίβοη δηὰ Ὅρ': 50 ν. 8.31... ὄ 24 0 7ογὰ γελουαῖ (νι 
Γ})] οὐδ ; ποῖ νϑύυ σοπιπιοι ἴῃ ἴῃ6 Πἰβίογίοδὶ Ὀοοκβ (απ. 155 ὃ 
|ο05. γἵ ]υα. 632 1628 2 5., γ18. 10.19,20.28.29.} Κα, 226 858). ΠῃηοΓα 

ἔγεαυδηΐξ ἴῃ [6 ργορῃαῖβ, Ἔβρθοῖδ!ν Απιοβ δηὰ ἘΖεκίεὶ.--- - Ζἄοις 

(ἐπ ρἢ.) λαφέ δόρει ἐο σάοτο ἐὰν δογυαρέ ἐᾷ» ργοαΐέρισδς, ὅ 6. ἴμε 

ρτοιιπά οὗ Μοβεϑ᾽ ροϊτῖοη: δα Ὧδδ5 Ὀδδη ρογεμ6α ἴο 566 πε 

Ῥεριηηϊηρ᾽ οὗ ᾿επονδῆἢ᾽ 5 ΠΡ δοΐβ οὐ Ὀθῆδὶῇ οὗ Ηἰς ρϑορίε; 

ΓΊΔΥ Ὧδς ηοΐ 8Ϊ5ο, ἴῃ νίενν οὗ [Ἔονδῆ 5 ροννεσ, ὃς αἱϊονεά ἴο 

νη 6 55 {1|ῖΓ οοπεϊπαδίίοῃ ἢ--- ΒΕ ρ.071] 233. 35.81͵ Τὴν ργεαέμοςς. 
(ΠΡἼ)] 521 οδό χστ2͵- 4,2 ἐὰν τιΐρλέν λαρα] 631 γ8 οϑ 4415, οὗ. 105. 

43: (Ὠ3); σοῃρ. ἴα ΤΕ ἔχ. 419 61 149. 4211 Να. 203 (οὗ Ἑδοπλ) : 

566 αἷβϑο οἡ 433--γλαξ ρυΐ ἐς ἐλόγε, ὅ"ε.] ἔχ. 1511 (πε Θοῃρ). 

-οὖ. 7.6 ροοά ἰαη 4 τ85.- --Αογομαῖ 7ογάαη) ν.Ὁ.--- Τὶς ρυοοαζν 
᾽πομπέαΐρη] ταῖμογ ἀξἸεσομρένν, τ τεΐεγεηοα Ὀεϊηρ' ρἜπογαιυ ἴο 
τῆς οεἰεναίεοά ἰαπά, οὗ ννῃϊοἢ τῆς ἰογγιίογν ὟΝ. οὗ ]ογάδῃ ἰδγρεῖν 

οοηϑιϑῖβ (17: 20)... 90, δκνΖ 7λουασᾷλ τοας σηγαροα τοῖζλ γη6 70» γον 

σαξος (Ὠ35)»9)] 566 οἡ 137 (Ὠ300)2); δηά οἵ, 431 (ὈΞΥΔῚ μ).--- 
ἤγας οηγαρθαῖ (ἼΝΓ)} ἴΠ6 ννογὰ 15 δὴῃὴ υὑποοπηῆοη οπθ, δηά 

βίγοηροεῦ ὄνεη ἴδῃ ἴπδ ΟΝ ΤΠ οὗ 137 421, ἜἘχργαββίηρ ργορεγίυ, [ἢ 

566πι5, [πε 1468 οὗ ρυΖη,ρ᾽ δενοηα ἀνα Ὀουηάς : Ῥ5. 7831: ὅθ. 6Σ 8059 

Ῥγ, 1416 (φεα 6]11Ζ50}} 202 2617. ΟΥ, τῃ6 οορῃδίς βυδϑῖ. 

ΠΊΩΝ, υϑεά οἴζϊεη οὗ ἀοά (Ηο5. 510 ]ς5. οἱϑ (19) δο.).---97, Μοβ65 
ΓΊΔΥ ΟὨΪγΥ νειν ἴδ Ῥτγοπλβοά 1,αηὰ ἔγοηι δίασ. Τῆϊβ ρογπιβϑιοη 

15. ηοΐῖ πιδηςοησδά ἴῃ 1Ε. Το πάρε, μοννενεγ, ἔγσοπη ἴπ6 ποῖσε 

ἴῃ 44}- (Ἰ1Ε) οὗ Μοβες μανίηρ δοϊβα ἴῃ δοοογάδαποθ ψ τ ἢ 1{, 1} 

ΠΊΑΥ Ὑν 61} ἤανε Ὀδθη σοηίαϊηποά ἴῃ ἴΠπ6 οτρίηδὶ παγγαίϊνε οὗ ΤΕ, 

Ὀδίοτεα {815 ννὰ5 ουγίδ! δα 1 ρατίβ ἰη [πΠ6 ργοοθϑββ οὗ σοπιδιηδίϊοπ 

Ἐ}5).--- πῃ }}] Ο-Κ΄. 8 29. 4 (Ὀτ. 8 το3),.πά 8 54. 3 .1--2ᾷ. 57 }]) τ οὐπορ 
(26χ. σι, 8 ο).---ἢ } 122] ἀείδοϊ, ἔοσ ἢ) Ἴ,22: οὗ 3911 (Εχ. 4313 1.5. 15), 
ηὐπὰκ (Τυά. 109).---26. Ἴ:»ΠῚ] Θεμγδάον δπὰ Ὁ. οοηἸεοΐυτε {πα πε τπ- 
σοτηπιοῃ Ῥνογά πᾶν ἰἰανα Ὀδοη Ξυρ ρεβίεα ἰο ἴπ6 τυ7γιϊογ ὉΥ ἷ5 υδ6 οὗ ΠΩΣΕΝ 
ν.35.---ἰῦ 21] οἡ 15. -τηρ 5. Ὁ Ν] πεζοὶ, οα δοοουηὶ οὗἹὨ δκ : οἷ, 23 Ἴνξτνκ, ἔχ. 
144᾽ 2 5. 1715 (1)τ. 8ὶ 70). --ο 12] 3 τὸ σδομέ (67 1119 1 5. 105): 26... “2 ἃ Ο. 

-" 
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νὴ Ρ.- -ΟὉ π τρίο ἐλὲ ἐοῤ 97 Ῥέρραλ) οὐ 4.41.--- 7 τ ἐδύριο 
6»6ς, 5. οἵ. ἄξη. 1315 (1ἸΕ).---Τλς ᾿ογάαη) 413 705. 132.11. 433 

αη. 3211.--Ω8, μέ σογηγ»εαηα (1) 7οσληαἢ 1.6. σοτηπιϊϑβίοη ἢΐτη, 
Δρροϊηΐ πὶ ἴο 15 ΟΠΊΤΘ : ΠΝ, 45 15. τοῦ; 1 5. 1214 258 (ΕΝ. 

“ἐρροίϊηϊ. Τδα ἐογπιαὶ Ἔχϑουξίοη οὗ {πΠ6 ργεβεηΐ αϊγεοίίοη ἰ5 

ποῖ πατγγαϊθα ἴῃ Ὠζ. (1655 41,  Πεγα Μοβαβ “ δποοιγαρ 65 
]οβῆσδ, θὲ ᾿πἰεηἀ δα 85 5110}}: ἴῃ 4114. 383 (νῃΙοἢ Ὀαΐοηρβ, πηογα- 

ονεγ, ἴο [Ε} ᾿ἴ 15 Ϊεπονδῆῇ, ποῖ Μοβϑβ, ννῇο ““δρροϊηΐβ " ἢ ἴο 

ἢ15 οἰῆοθ.---Αποομγαρα ἀΐρε (138), σπα εἰγοηρέλοη ἀήρ] οἵ. 41 
““Βε οοιγάρθοιβ δηά βίγοηρ " (αἀἀτεβϑβεά ὈὉγῪ Μοββϑβ ἴο [οϑἤιιδ) ; 

Αἶθο 4123 705. 15. 7. 9.18. χροϑό (411 [)3).---ααπδο το τηλογ οἴ. (οἵ 
]οβῃυδ) 188.417]05. τό; 450 ο. 1210 τοῦ 2116 4.28 (16 ϑοῃρ). 

ἴῃ Ρ, Νυ. 272: ᾿ς. Ῥραγβϑῖ!εὶ ἴο ν. 37 εγε, δῃά Νυ. 2᾽}6:31 ὸ ν. 8, ΤΠε ἵἴννο 
πδγγδῖνεβ αύο, πούνανογ, ἰη (Π6 οα8ε οὗ εαςῇ ἱποίάεδηϊ, νεγγ ἀγα! οοη- 
ςοϊνοά ; δηὰ ἰΐ 19 πιδηϊξοςε ἰῃδί {6 οπο ἰη Ὠϊ. 15 νυ υϊζίθη τυῖμουΐ τοΐδγοησα 

ἴο ἰμδὲ οὔ Νυ., (ῃ6 οὐγ ψογά οὗ δὴν ηοΐβ οοπιπιοη ἴο οί Ῥεΐηρ 
““ ςοτηπηδηᾶ ᾿" (ν. 3 Νυ. 2᾽)}5. 5, Ἢ 415ο0ο---δο ἰοδϑὲ 'ξ Ὁ. ,418.3.. 35. 9 ΒῬᾺῸ 
ἰηίεγργείθα, ἴῃ ὑνῆδὶ βεεπιβ ἰο ὃς ἐπεὶγ ἰηϊεπδα 86ῆ86, 45 (ἀδβογίδίηρ ἃ 
βεγίες οὗ Ἄνοηΐβ ἴῃ οῃγοηοϊορίοαὶ βεαυεηςο---ϑϑῖρηϑ Ὀοίἢ ἱποίἀδηϊβ ἴο ἃ 
αἰδετγεηϊ οσοδδβίοῃ, ῥ᾽ δοίηρ, [Π6πὶ, νῖΖ. δέγῦγε Νυ. 32 (ΒΟ σογγεβροπάς ἰο 
ν. 15:3 Πδγα), Ἰηβίεδά οἵ αἴϊεγ τ. [15 ἔγας, ἴῃ νίενν οὗ {π6 βοπιεινμδί ναριια 
εχργεϑβϑϑβίοη σέ ἐλαΐ ἐΐπις ἴῃ ν. "3, ν.33:38 γηρῆι ((η βρίζα οὗ {π6 ἴδηβα ᾿ΠΠῈῚ ; 56 
ΡὮΪ. ἢ. οἡ 195) Ὀ6 τγεΐεγγεὰ ἠοῖ υπγεαβοηδΌϊν ἰο Δη οσοδβίοῃ ἃ ποηίἢ ογ ἔνο 
Ἔδιϊεγ (15 σοπρ. ἢ Νὰ. 2035. 9. ,,28) τῃδη ν. 8.3. Βιυὲ σοηπίαγίηρ {δα 
γεϊδίζοη ννῆϊς ἢ ρῥγονα115 ἰη οἴμεν ο856ε8 Ὀεΐννεεη (6 ἡδτγγαίϊννε οὗ Ὁ δηά ἰΠοβς 
οὗ Ὠϊ. δηά 1Ε, ἃ αἰβεγοηος Ὀοϊῃ ἴω τεργεϑεηϊδίίοη δηὰ οςοδϑίοῃ 15 οί 
ἐπηργοῦαῦῖε. Οουρ. οὐ 415. 

29, 44 τοῦ αδο(ὁ ἐρι' ἐδ γαυΐηο ἐμ οηπέ οὗ (0) Βειλ-} ε᾽ ο»] 

[Π6 νεοῦβα οἷοβθες τε γαίγοβρεοῖ ψνῆιοῦ Ὀδραη νἱῇ τ, δηά 

ΞΡΘοΙῆ65, ποσὰ οἰοβεῖγ ἴμδη ἢδα Ὀδδη ἄοης τη 1τὅ, [6 σροῖ ψνῃ]οἢ 

[πὸ ἰογδοῖ τος δά ἡονν τοδοῃδά, δηά δὲ ψνῃιοῦ ἴπ6 αἀἰςοοιγδος οὗ 

Ὦδϊ. ννασα ἀεϊϊνεγοά (οἴ. 446). Οη ““τανῖηθ" (δ 3), 566 .δ. ὥ" . 
Αρρ. ὃ 2. Τῇῆα ““γτανίπθ᾽" ἱπίθηδβαά οδὴ Ὠδγαϊγ Ῥ6Ὲ {πε Ὀγοδά 
7ογάδης-νδι ον (Ρ. 32): 1{ πιιϑὲ γαΐπεγ να Ὀδθη οης οὗ ἴδε ρβἼεηῃϑ 

οζγ ἀ6ῆϊ]65 οἵ {πε ᾿Αρᾶγιπι- σδῆρε (3249). Εχδοίγ {π6 5δπ16 [6 ΓΠῚ5 

ΑΓΕ υδεα ἴῃ 445 ἴο ἀδδοσγιρα ἴπεὸ Ἰοσδιγ οὗ Μοβϑϑ᾽ ρζᾶνϑ.- 

2 ε:λ-.Ῥέ' ον] “45 345 705. 1.430, οἵ. Νὰ. 2438, 

ΤΠε 5ἰἴς 15 υποεγίδίῃ. Επ8ερ. (Οπορι. Ρ. 222) 5ἰαΐϊες. {πδΐ Βιόφογορ [οἡ 
γ),.ΞΞ"», 36ε6 Ὀεῖΐονν)] νναὰ5 πεᾶγ πιουηΐ Φογορ, ορροβίίε ἴο [ γίςῃο, 6 πὴ 1165 ἀῦονα 

28. κΚῚΠ 32] 2 ὅχ. κὶὰ 18. (Τυά. 145 δις.).---29. Ὅ»5] ΟἿ Φόγορ: οἷ, Γοδονιηλ, 
Γαζα, Τα, ( -Ξ")9»5), Γαιβαλ ( -- 2), ὅζο. (86εςε οὐ 1 5. 163). 
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[εἱνῖία5 (ΞΞ τ εἰ1-6]-ΕΔπιοῖ : δωγυεν οΓ᾽ ας. δα, ἢ. 238); ἀπά πιοιιπὶ Φογωρ 
(Οποηι. Ῥ. 2134) 18 ρδοθαά ορροϑβίί(ε ἰο Ϊογίομο, οὐ ἴδε γοδὰ 1εδαϊηρ υρ ἔγοσῃ 
{ἰνῖ458 ἴο ΗΠεσῃροη. [1{{πΠ656 ϑἰαϊοπηοηῖβ ἀγε οογγεςῖ, Ρεογ 1} πᾶνε θεθε 
οὔδ οὗ {πε βυπιπιι5 οὗ (ς ᾿Ανδστὶπι γβῆρθ, νοῦν πδᾶγ ίο (με εαάγν Ἡδεςῦβη. 
Οοηάονς (ΣΕ έ. 1882, Ρ᾿. 8ς ἔ. ; οὗ, “εἰ απα οαδ,δ ἢ. τ461.}) κυρ ρεβίβ. ἃ 
5'(6 υγίπεγ ἴο ἴπ 6 βουϊῃ, νὶΖ. {πΠ6 ογαϑὲ οὗ ἃ 81}} αδονε .Α1η- 6 }- Μιηγοθῆ, 8 π|}} 65 
ΚΝ. οὗ Νεῦο, σοπηπμδηάΐηρ δ οχίθηβινα νῖενν οὗ ἴπ6 Ἰἰοννεῦ νδ]ον οὗ {πε 
]ογάδη (οἴ. Νυ. 223 243 25). Βυῖ 05. 1427, ἀπὰ Νυ. 2225 ςοπιραγοὰ ν ἢ 
ν.196, Ὀοΐἢ δνουγ ἃ ἰΐϊα ποᾶγεγ Ρίβρδῃ; δῃὰ Νὰ. 251"2 πηλίκος 1 ργοῦδοῖε 
παὶ Ρεΐοτγ νν88 πιογα γϑϑαν δοοα5510]6 ἔγοπι ἴμ Ρἱδίη οὗ ϑῃιπὶ (6 Οδὸτν 
695-58 56 08:) (ΠΔη ᾿Αἴη-61- Μίηγθ ἢ νου Ὀ6. ΟἿ οὐ 445. 

(2.) 1]. 1-40. βοοομά ρμᾶστί οὗὐ Μοβθβ᾽ ἢγβί αἱ Βοοῦσβο.---- 
Εχδοτγίδίοη ἴο ἴϑγδϑὶ, ἃ5 {ῃ6 σοπαάϊοη οὗ ἰΐἰ5 ργοβρεγυ δηὰ 

ἡδίοηδὶ ρστγαδίηθββ, ποῖ ἴο ἔογρεϊ {π6 ργϑαῖ ἰγυτἢ5 ἱπιργεββοῦ 

ὑροῦ 1 δὲ Ηοσγαρ, δϑρθοῖδιν {πὸ ςρέγήζεαζίέν οἵ ]ἐμονδῇ, δπὰ 

πες οοῖο αμα ὀχοίμδῖυο σοσλεοαί. 

1-8. Ἐιχῃοσγίδίϊοη ἰο 8786] ἰὼ ΟὈΒΘΙΥΘ αἱ] ΘΡΘΒΟΥ 86 ΔΨ 
ΠΟῪ δουΐ ἴο0 ὯΘ β8θὺ ὈΘΙΌΣΤΘ ἰΐ, 88 080 οοΟμἑὑοι οὗ 108 στϑδῦπθδϑ 

διὰ πίβαομῃ ἱῃ (ἢ 9 ΘΥγ608 οὗ [20 το ]α.---1. Α΄ πῶ ποιοῦ] ἱπίγο- 
ἀιιοίηρ [Π6 ργδοίϊ δὶ σοποϊυβίοη νῇϊοἢ ἴῃς ἴον ἀδϑῖγας ἴο 6 

ἄγαννῃ ἔγοπι ἴῆ6 ργεοθάϊηρ σεϊγοβρεοῖ : βγδοὶ, ανίηρ Ὀδθη 

Ὀτουρδέ ὈΥ ]επονδῇ (Πγοιυρἢ ἴῃς νυ] ογηθϑα ἴο {Π6 Ὀογάοες οὗ 

[6 Ῥτγοπηῖὶϑϑά 1,δηά (16--239), πχισῖ ἤονν, οἡ 115 ρασί, γεαβροῃά ἴο 

86 ἀπε165 16] προῃ 11, 1 συσοοθϑβ δηα ΠαρρΙΠ655 ἀγα ἴο αἰίεπά 

1 ἴῃ 115 ἕαΐαγα ΠοπΊα.----δζαέμζος απα )μαάρυηθηι5)] 6 βαπιθ σοπΊ- 
Ὀιηδίίοη (οσοαϑι δ! ΜΠ ἐσοζίγιογιῖθς οὐ σορερατιρπιθηιῖς Ὁτε- 
βχοα), ν.ὅ- 8. 14. 46 ς1. 38.(81) 61. 30 ,.)11 1.182 121 2616. 17 (αῖςο, ΨΠῈ ΠῚΡΠ 

ἴου ὉΠ, 811 11ἰ 2016), 45 ννϑ]] 85 βοιηθίπιε5 ἰπη οἴμογ ὈοΟΚβ5, 

ΘΒΡΘοΙ δ ν ἴῃοσα ἀδροηάδηϊξ οἡ Ὀϊ., 45 : Κα. 858 οἱ 2 Κ. 1γϑῖ, 

ἀπά (ἸΠ ΠῚΡΠ ἕο ὉΠ) Κι. 28 ᾿τ88, [τ ἴς ἔουηά 450 (ἢ 
ΡΠ) ἰῃ Η πὰ ΕζΖ., θυΐ δύ} γ οἰπεύνβε οοηδίγυρα: [(ον. 
184. ὅ. 36 γχο 37 2032 2:18 2616. 48 ΕΖ, κ6. 1 γ130 γ89 ὅζο, 

Τῆς ἰάδα ἰπ ὃ 15 ργορεγῖν ἰπαὶ οὗ ἃ οέαίμέθ, ἄχεα ὃν Ῥεΐηρ δηργατδη 
(Ρὴπ: ΕΖ. 241} 15. 4016 [οὐ 1953; 15. το), οὐ ἰπβογίδεά, οὐ βοπις ἀυγαῦϊα 
βυγίαςε ; ἴδε ἰάδα ἴῃ σε 15 ἰπαὶ οὗ ἃ ἡματεΐαὶ ἀδοϊςίοτι, πλαὰδ δυϊπογ δ νεῖν 
οηςς, δηά σοηϑεςαξηρ ἃ τυΐο, οὐ ργεσδάδηϊξζ, Δρρ᾽ δ ῦϊα ἴο οἰπεσ δἰ πλαν 
ο8565 ἰη ἴῃς ἕαΐζυγε (οἷ, Εχ. 21}; Βαρηϊβο;, 2.5 Ββωπαάοεδιεΐ, 1802, ΡΌ. 29- 
424). ““7αάρτηεηϊς " Ῥεΐηρ τπ5 ἃ ἴογηι ἀεποίπηρ' οτἰπιαγιϊν ἴῃς ργον:ϑίοηβ 
οὗ {πε οἷν!! δηὰ οὔ πιῖηδὶ ἰανν, ““ σίδίυίεϑ ᾿᾿ πᾶν ὃς ἰδΐκεη ἴο γεΐεσγ πιογα ρϑτγ- 
(ἰοὐ]ατῖγν ἴο ροϑβιίνε ἱπϑιϊυἱοη5 οὐ ἐπδοϊπηεηΐβ, νυ μεῖπεγ πιογαὶ, σεγεπιοηϊδὶ, 
οἵ οἶν!] (ἔὸσ ἰμϑδίβησο, 71"3; ο. 12; 6. 14; 6. 16; 6. 17; δις.). 



ΙΝ. 1- 6, 

7 »γαο1] ἃ5 ἃ νοσδέϊνο ; σοΠΊΡ. Οἡ 5].---7δασὶ (890) [π|.. σ᾽: 

ἐσασλέηρ, νὶΖ. ἱπ ἴῃΠ6 ῥγαβδθηΐ βδϑγίεὲβ οἵ ἀϊβοοιγβεβ. ΕῸΓ {Π6 

[Ἔγηι, οἵ, ν.δ- 10.1.4 528.(81) 61 χ119,. -7λαΐ γ6 »ᾶα» ΐυο, ὧο.] ἴτε, 

σοιιρίεα ννἢ τῆς βϑουγα ροβϑαϑϑίοη οὗ ἴπ6 Ρτγοπιῖθεά 1,δπά, ἰ5 

σοηδβίδης ποϊά ουἱ ἴῃ 1. 45 ἴπ6 γενναγά ἕογ ορβάϊθηοα ἴο αοά᾽ 5 

σοπιπιδηἀπηεηΐδ : οἷ, 580 634 ,χοῦ- 16:19. 4,241. ΘΘςρΡ, 81 1629; «δἷςο 42 

65 1131 2516 ,χ24τῦ͵-- -άϊολ )ελουαῖ, ἐδ Οοά οὗ γον 7αέλδγς, ἐς 

φίυΐηρ γομ] οὐ 111. 3. 2. γέ σλαὶ πιο αὐζηῖ πριέο 1}6 πτσογα «εὐλίολ 
7 αγη σοριπαπαεη γοτι, μι 6 121}. ὁλαὶ γὸ αἰηρείκέολ γγῸρε 17] 80. 1.3] 

(1233): οἵ. 76γ. 2623 Ῥσγον. 32οὐ δν. 2213, ὙΠα ἔδι ἢ] οὔϑεγν- 

Δῆςσα οὗ ἃ Ὀοαγν οὗ ρῥγδοδρίβ ἱπηρῖ]65, οὐ (6 οπμα παηά, {παῖ 

ΠοΟΙΠιηρ ἰ5 δα δά ἴο ἱΐ, βιιοῦ δ5 πιρῃΐ ἔοσ ᾿πηβίδηοα ροββϑθβϑς 

ἰηΐεγιοῦ δυϊπουυ, οὐ ἢᾶνα ἴδε εἴποι οὗ νοακθηϊηρ οὐ ποιυίγα]- 

1Ζ' ηρ' ΔΩΥ οὗ (Π6 ῥγον:ϑιοηβ οσοπίδιηθδα ἴῃ ἴἴ; δηά, οἡ {πε οἴδοζγ, 

(Πδῖ ποϊδιηρ' 15 ἰαίζθη ἔγοῃι 11 ἔογ ἴπ6 ριισροβα οὗ δοοοπιπιοάδιηρ, 

1 ἴο {π6 τυ] 1655, οὐ Ἱπδσπλῖν, οὗὮἨ Πυπιδη παίαγα.--- 447,2 σο7»- 

γηαηΩι0} 50 ν.40 60 ,11 811 τοἱδ αῃά οἔίοη.---8-4, [π ῥγοοῦ οὗ {π6 
δεοϑογίὶοη [πδξ ορϑάϊδησα Ὀγηρ5 ἢ 1 11ἴὸ, {π6 τοῦ ἀρρϑδίς 

ἴο σγδα]᾿5 γεοθηΐ ὄἼχρϑγίθησα δἱ Βα. αἱ-εΐογ.--3ϑ, Υομρ δγές α76 
ζλοσο ἐλαΐ 5ατο] 431.--- νι Βα' αἰ-“εο»] Νὰ. 251-95 (ἸΕ). Οη [πε 
γεπάεγίηρ 566 Ὀεῖονν ; δηά οἔ. Ηος. οἱθϑ.---- 7 λας τοονιέ α7ζ6᾽ Βα' αἱ 

97 “εἰ ογ] πατιεὰ βεϑίεβ. Νὰ. 258: 5 (ἢεποθ 5. ᾿τοδϑ8) ; οἷ. Νὰ. 
2518 ,τἱῦ 705. 2217 (411 Ρ) Α5 ἰπεγε ννὰβ ἃ πιοιιπίδίη παπιδά 

Ῥεΐνγ (Νυ. 2328), ἀπά ἃ ἰοοδιγ Βειῃ-Ρεΐοσ (ου 439), Βαδ΄ίαἱὶ οἵ 
Ῥεοῦ νὰβ πο ἀοιδὲ [6 Βαδὶ ψογβῃιρροά οὐ Ῥεοσγ νἢ 
Ἰοσδὶ γιΐθ8. 

Β΄ 15 ν τ ᾿οοΔ] οὐ οἴμες ϑρεοῖδὶ αἰἰγίδυζεϑ (οἷ, ἴῃς οἱ. “ἴδε Β4'Δ15,᾿ 1 5. γ" 
Ηοϑ5. 28) ἀγεὲ οἴδη πιοπίἰοηςά, ὈοΐΒ οὐ ῬΒοβηϊοίδη ἰπϑογρίίομβ (Β΄ δ οὗ 
Ζιάοη, Βα΄ Αἱ οὗ 1εραηοη, Βδ' ἃ] οὗ Ταγβυβ, Βα' δὶ οἵ πεᾶνεϑη, ἸῸπ 95 (ἢ βοῖΐδγ 
Β΄ δὶ], δις.: υἱά. οὐ 1 5. γὴ; Ν. Ε. ϑηιηῃ, Χε. δδηι. 1. 93) πὰ ἢ ἰῃς ΟΤ. 
(45 Β΄ α]-Ζερι -- Βδ' δ] οἵ ἤϊεβ, π"Ἵ2 ὃν2 7υἀ.. 838 οὔ), Ξοπιειπι68 ὄἌνβη ἐογπιηρ' 
ΠΆΠ165 οὔ ῥίδοςϑ (45 Βα Δ]-δά -Ξ Βδ' ἃ] οἵ ἐοσίυῃο, Βα' Δ]-Ζερβοη, Βα' δ -Μεΐοη, 
Β4΄ Δ] -Ταχηδγ). Βδ' δὶ οὗ Ρεΐου ἄρρεᾶατζγβ ἴο ανε Ὅδθη ἃ αἀεἰΐγ νογϑῃίρρεά ὈΥ 
{πε Μοκριίε5 (εἴς Νὰ. 2515) : υΐϊ οἵ (πα Ξρεςίαὶ διἰγίθαῖαβ θεϊοηρίηρ ἰο μἰπι, 

ΙΥ͂. 1. ππκϑὺ. . . γπὴ 1900] τ. 8115 (σον. [»00); Ο-Κ. 8 112. 30, «.---ὉΠ 5" 
Ο-Κ. 844. 2 Ε.3--8. Ἴνο ὕν5323] “ἐπ᾿ ταῖμεγ (βδη “"ὅσοσιδε 97 Β." (ἴπε οα 865 
2εχ. ἃ 111. 8 Ὀεὶπρ' παγαϊν ραγβ]1εῖ): “ αἱά Ῥεοδυβα οὔ᾽ νουϊά ανα ὈδοΘη 
γαῖμεγ "90 πὸν (1εγ. 713 οὐ αἱ.). Ηδοϑ. οἷ {π6 δγηίαχ βῆονβ {παΐ ΜῈ ὃ98 
(αἴϊογ 4 νεγῷ οὗὨ »"ποέϊορ") πιαβί ὃς {καννῖϑα [Π6 παπὶς οὗ ἃ Ἰοοδ  γ. -- οι ἢ 9] 
8 εασης βῥεπάρφης: οἵ, οἡ 23, δηά Ο-Κ'. 8ὶ τιό. ας Ε.δ, τ. 8ὶ 121 5. 
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οὐ ἴῃς πδίυτγα οὗ ἰῃς γι(658 ουβεγνϑά ἴῃ Πὶβ ῃοπουγ, ποίῃϊπρ' ἰ5. γον Κποόττη. 
[1 15 ροβϑίθὶα ἱμαὶ δε ννὰ8 ἃ ροά οὗ γι) ]η 655 δηά ἔεγι Πν, που ρ ἢ (ἢ ς 
ἰογπι8 οὗ Νιιν. 2513 δγὰ Παγαΐϊν δυο 45 ἴο δυϊίῃπογίζε (6 ἀδθῆηια σοηοίυ- 
δίοη {παι ἰῃς τυμογεάοχῃ νυν {πὸ ἀαυρπίετγ οὐ ΜοΟδΡ τνὰβ σοηηεοϊεά Ὁ ἢ 
ἢἰ8 τες. (ν.3 ““Εογ," ἘΝ., βῃμουϊά Ὅς 5ἰπιρὶν ““Δπά᾽). Τῇῃς Οβγιβιίδη 
Ἑδίπεγβ δπά Τεννϑἢ ἘΔΌΡΙ5 βανα Ῥοίῃ πιυςῇ ἰο βὰν γεβρεοίϊπρ ἴδ τορυ]ς- 
ἵνα σμαγδοίογ οὗ δἰ58 ννογβῃὶρ (566 ἴδε ραβϑϑαραοβ οο]εοϊοα ὃγ ϑεϊάοη, 26 δίς 
δ γγέδ, '. 5); {Π εἰν δαί πιοηΐβ, μοννονοῦ, ἀο ποῖ ἀρρεδγ ἴο γεβδῖ ὕροη Ἰηἀερεηά- 
εηἴ ἰγδάϊοι, Ὀυὰϊ ἀγα Ῥαϑεά τρορ αιεϑιίϊοηδοϊς εἰγπιοίορ ε5 οὗ {ῃ6 ἤδπις 
Ρεΐντ, οὔ υποεγίδίη ἰηΐεγεηοθβ εἰΐμπογ ἔγοπι [πε ἰοχὶ οὗ Νυ. 2512: οὗ ἔγοπηι (δ 5 
τοπάογίηρ ἐσιλίσθη ἴογ ἼΣΩΣ Νὰ. 255, Τῇε ἰάεδα ἱπδὶ Βα' δ] οὗ Ῥεΐογ τνὰβ (ἢς 
ΡῬηδρυβ οὗ Μοδῷ 15 ἰῆπ5 νεγὺ ἱπϑυ οἰ ΘΩΓΥ Θϑἰδ Ὁ 56 (50 6] 6). ΤΈς 
ἀετγϊναίίοη οὗὨἨ ἫΨΡ 185. υπκηονῃ : ἴῃ Ηοῦγανν, ΡῈ πλθδηϑ 20 οῤῥέη τυΐάΐέ (οὗ ἴῃς 
που, [5. 56 [οὉ 1610 2033 Ρ5. 110}5}}}; κῚ»9 ἰη ϑγγίδς ἰβ α λοϊἭοι οτ εκαυέγη 
οὗ ἴῃς οαγίῃ! (Ηςρ. 1188: ἐσαῦ ; δηὰ [Π6 ρίδοα ἫΨΡ πιδὺ δάανα γϑοοϊνοα [5 
ΠὨΔΠΊ6 ἴγοπ) 5οπὶα οἰγουπιϑίδηςε σοηπεςοίεα ἢ [18 ρΡοϑι(οη οὐ βορταρῆίοδὶ 
οδατγαςοίεγ (ποῖς ὙΌΣ σκὰ, ὙΠῸ (Ὠς ἀγί., Νυ. 2333). ὅ5ες6 ζυγίῃες Καυϊζϑοῃ 
υηα ϑοοίη, 2ὲές «Αεολίλείξ ὅεν ἤοαδ. Α:ίενίλώνιον ρεῤν (1876), ΡΡ. γ1--5: 
Βεαείῃρεη, 567:. Ὀε].-ρεδοΐ. Ὁ. τ ἴ. ; Ὀ11π|. οα Νὰ. 255. 

4, Βμέ γε ἐλαξ αἰαῖ οἶφαυε, 0. τῇς ἁιιν οἵ ““ οἰεανίπρ " ἴο 
αοά, ἴῃ ἰογαὶ δπηὰ οἷοβα ἀδνοίίζοῃ, 15 εἰβεννβεσε ἰηϑιβίεα οχ ἴῃ 

τ. : τοῦ χχ22 γχχἥ() 2020, ἤδηοα ἴῃ Ὠ25705. 225 248: οὗ, 2 Καὶ. τ8ὅ 

(οὗ ἀδνοιίοη ἴο ἱἰἀοϊαίγν, 26. 48).---ὅ.--6, Τῆς Ξἰδίιϊας ποῦ 
Μοβδβ 885 ἰδιιρῇῆϊ (6 Ρεορίε ἴανε αοά 45 {πε ῖὶγ δυΐποσ: Ὦδποθρ, 

1ἘἸΠῸῪ γα ἕο] οννεά οὐδάτϊθηεῖν, ἴἢ6 Ὠδδίμθη {παπλβϑοῖνεβ νν}}] Ὅς 

οοηδίγδιηδα ἴο σοηΐο55 παῖ [5γδεὶ 15 ἃ ἡδίϊοῃ οὗ βιηριίαγ ᾿πϑιρῆς 

δηά νυϊβάοπηι.---ὅ, .566 (Π}})] 15.-- λανυό ἑατρδέ γομ, ὅδ 0.] (πε 
βυβιίεπιαίίο “" Ἄχροϑβί(οη ᾿ (15) οὗ ἴῃς. Ῥοάν οὗ ἰανν σοηϊαϊηδα ἴῃ 

Ὠ1. ννὰβ ποῖ {πε Ῥερίπηϊηρ᾽ οὗ Μοβϑϑ᾽ ἰδεριϑἰδίνα νοῦ ; αἰγεδαγ 

αἱ Ηογθρ δε δδά τεοεϊνεά ““ Ξἰδίυϊες δηά ᾿υάρηοηῖβ,᾽" ννὨϊ οὶ, 

ἀυγίηρ ἴη6 γοαῖς δὶ δαά δωσε οἷδρβεά, 6 Ὦδά, 85. οσοδϑίοη 

ΑΙΌΒΘ, ἱπιργεϑϑθαὰ Ὡροη 5 ρεορΐβ (οξ. ν.}6, ἀπά οἡ 5529 ὅ2)..-. 
λίλον γὲ α7ὸ ροΐρρ᾽ ἵπ ἰο ῥοδδθος 11] 71 τα10- 39. 2421 (20) 2831. 68 

4016, οἵ, 1239. -6, Οὐδογυο απα 40] 713 1612 2434(28) 248 2616 2818, 
οὗ. 293) 705. χᾳ (2); {π6 πιοῦε ιἰϑυδ] ὄἼχργαϑϑίοη ἴῃ Ὦ[. 15 

“ἐρῦβεγνα 2 ἀο᾽; 566 [πίγ. ὃ 5.--- Ὁ» ἐλαέ ἐς γοι7 τοϊξίονε, ὅδε. 
ονδάϊδπος ἴο βιιοἢ ἰανν5 νν1}] θ6 ρα]: ς ονιάδηςσα οὗ γουγ ννϑάοτι 

ἴῃ {Π6 αγ65 οὗ ἴπ6 νψνοσα..--- άϊολ δα λεαν 7 αὐ ἐδ656 εἰαξζμζος, 

αρα σαν, 5μγεῖν ἐδλῖς ργοαί παΐορ 15. ὦ τοῖδο αριαῖ τρμαεγεζαη 

26ορῥίο3] ἴῃ 5σ'ρῇῃι οὗ [στρ ̓ 5 πδί!οηδὶ ργθαΐηβϑϑ Ψ11 δἰίγαοϊ ἴῃς 

αἰἰεπτοη οὗ μοαΐμοη πδίϊοηβ, δηά σοπιριηδα νι ἃ Κηον]δάρε 

οὗ {6 ἴατὶνβ ἴο νυνί ἢ [15 ἄπο, νν1}} ὄνοῖτε {Ποῖ δαάπιγαίοη οὗ 
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{πὸ νυ ϑάοηιν νυν ποῦ πᾶς βϑοιγεα [ςγαὲ]᾿ 5 σῃδογιϊ οὐδάϊεηος ἴο 

{Π6Π1.-----8. 15 Γ261}5 ννἱβάοπι 1 οραγίηρ 115 ἷαννβ, ἀπά δὲ τῃ6 

5816 {1π|6 {πΠ6 δαἀπγγδίίοῃ οὗ [6 παίίοηβ, ἀγα αγίπεσ 10.5018864 

ΌΥ ἵνο δάαϊιοπμδὶ σοηϑιἀδγδίοηβ: (1) πὸ οἵπεῦ ργθαΐῖ παίϊοη 

ἢδ5 50 ἡθδιΐνυ γίβθη ἴο {π6 γαϊρίοιβ 164] οὗ μιιπιδηϊῖν, ηο οἴποῦ 

ηδίϊοη δ85 [Π6 σοηϑβοϊοιβη655 ῬνΠἸΟἢ [σγδοὶ δη]ογβ, οὗ μανίηρ' 115 

ἀοά Ἔνοϑύ πρῇ δἱ παηά, δηά γεδαγ ἴο διισσοιτ Ὁ; (2) πο οἴπαογ 

σταδῖ πδίϊοῃ ροββθ5565 ἃ θοάν οὗ αν ἴῃ ἰΐϑε] 5δὸ γζρλζοοιες, 1.6. 

50 σοπογμδρία ἴο {πε τεαιγεπιθηΐῖβ οὗ Ἰυβίίοα δπά τρῃΐ, δηὰ 

σοηδοαυδηζίγ 50 δαάδρίεα ἴο οοπιπιδηά {πε δατηϊγαίίοη οὗ πιδη- 

Κιπά δἱ ἰαγρβ, 85 [5σγδϑὶ ἢ45.-- -. Ζλαΐ λαίλ ροας (οτ Οοα) ςο πρὶ 
τεγΐο ἐξ, ὦ ο.} ἴῃε. ΗεΡ. 15. διιδίριυοιβ: Ὀυϊ {Π6 τεπάδγιηρ' ρυαῖς 

Δρροδῖβ ἴο 6 {πα πιοβσί ργοῦδῦϊα : οοπιρ. Ὀεΐονν.---ζοι, τεριΐο 

12] οὗ, 5. 2419 1.4.518.---8, 411] ζλις ]ατο} οὐ τῦ.----ἰδοί δεοΐογα γοτε 
(Ὁ 3.50 12}] Δ 6. οὔεσ ἴοσ γοιισ δοσεαρίδποβ οὔ οδοῖσε; 50 1130: 82 
201: 15.190; 1η ἃ αἸεγεηϊ βϑῆβε ἔγοπι 18.---8, Ζο- αν] οὗ ἴῃ6 ἀδῪ 

ου ννῃϊοῃ {πε Ὠδαῖ. ἸορΊ βίο 15 θχρουηάδά: 50 ν. 9 51 66 γ} 

81.1ἃ1. 1χ8, Δηά οἴη. 

9.24, ΤῊῺΘ ῬΣΙΙΙΑΣΥ 8δηὰ δυπάδιηθηΐα] ῥσὶποίρ]6 οὗ [80 ΘΗΓΤΘ 
ανγ, νυἱζΖ. [86 ΒΡΙσ Δ} 1} οὐ δοθονδῃ δηὰ ΗΒ ὑγδηβοθῃάθῃ0θ 

8 ΌΟΥΘ 81] οτθαΐθα οὈ]θοὶβ.: δηὰ (90 οοστϑὶύϊγο ἀπίν οἵ τοβ βυϊη 

Βύθδα Ὁ ΘΥΘΙῪ ἰθιμηρίδ(ϊο ἰο ἰΔοΟΙαύσν.---9--19, ΤΣ ϑοριγιτδ] 

οὗ Ϊεῃοναῇ.---9. Οπὲν] {πὸ τεβίγι σεν ραγίϊοῖς ἰηιγοάισεβ. υν ἢ 

ΘΠΊΡἢ 4515 ἴδ6 ραγίουΐαγ ργοοορὶ οὗ {πε ἴᾶὰνν οὐ νοῦ {Π6 ἰ6ρ15- 

ἰαῖογ ἀεϑῖίγεβ. ἴο ἴα δβϑρθοῖαὶ εἰγθββ.---Ζζο ἀδοῶ 1ο ἐλ»εοζ} 

ΟἸδ ποϑη)] ἃ ἰανουγι!ίς Ὠεουϊογοποπιο ἐχρσγαϑϑίοη, ν. 23 612 811 
1116 1218.19. 80 1.9 (([, 248); σοπιρ. ἽΝ ὈΓΓΘΟΣ) 26 418 705. 23}} 
(03). 5ο!η7Ε, ἴῃ ἃ βἰπηαῦ σοηηοχίοη, Εχ. 2412 (150, ἱπουρἢ 

7. Ὁ53}}} οπῦν, οοηπβίγυοσα ΨΠῊ ἃ ρίαν. δα]. (οτ νογὉ) πᾶν (1) ὃς ἃ ἴγὰε 
ΠΟΠΊΟΓΙσΔ] οἷυγαὶ, βρη γιηρ᾽ ρυαῖς (614 πα οἵΐϊθη); οὗ (2) πιᾶὺ (ο εν ἴῃ 
{ΠῸ πιουῖἢ οὗ, οὐ ἰῃ σοηνεγδαίίοη υνἢ, ποδί Πμ6η) Ὀ6 ἃ νᾶρς ἀςδοισπδίϊοη 
οὗ δυρογηδίυγα! Ὀεϊηρ5---Ὑ πεῖ ποῦ πὸ ἔγυς Οαοὐ Ρὲ »ιεαρέ Ὁγ {πΠ6 5ρεαϊκεσ οὐ 
ποί (45 αεη. 2015" Εχ. 521 [ν. Ὠ111πι.] τ 5. 45 1 Καὶ. τοῦ; Ἐνν. 8.218"; Ο-Κ' ὶ 145. 
4 Ἐ.); οἵ (2) πιᾶν ἀεηοΐε [εῃοναῖ, ἴῃ ρ]. Ὀείηρ ἃ “ ρίιιγαὶ οὗ πια]εϑβίν 
(α-Κ. 8 124. 16 Κ.), 85 5533 (2 δπὰ 3 δγα θοίῃ γαγο). ὙὙπογα 15 ποίπίηρ ἴο 
βυσρχεβί (μα υ56 οὔ πε ρῥΙζτ. οὗ πια)]οϑίν πεγα ; ποηςς ({ΠπῸ τοΐεγεπος Ὀεΐπρ ἴο 
πεαίμπεη πδιϊουϑ) ρυας 15 ργορδθϊν ἰπς σογγοςοΐ γοπάογιηρ ((Πουρ ἢ, παίαγα!ν, 
1Πς Ῥγοχίπλν ἰο ἃ παίΐου οαδ ἀοϊίν οἴποῦ ἴπδπ [οπονδῇ τνου]Ἱά, ἴῃ {πῸὶ αγε5 
οὗ ἴδε νεϊϊεν, ανα μα πὸ 5ἰρηϊῆσαδηςοε, οὐ ἱπάεοά γϑα] νυ). Ἵρ 022] 53 
τυ τῆς ἰηΐ, ἰβ γαγὸ ἐ τ Καὶ, 853 (Πδυϊ.) Ὑδκ ὈΚῚΡ 52; Οεη. 0 1 Οἱ. 228), 

5 
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1655 σμαγδοίθσγιβθ δ! γ, ἢ. 249 4132..-39 Εχ, τοῦβ 1013).---Ο᾿͵ τε ἐὰν 

φοΠ] ρδίμθι σα! ν ἔοτ ἀσθῤ ἐλνϑοῖγ, ἢ [Π6 ἱπιρ!! σατο οὗ 

ἀνοϊάϊηρ' 5οπη6 ρούβοπδὶ ἀδηρετ οἵ πκίβἔογίαπε : οἵ. Ῥγ. 135 τ6Ιὶ 

1916 τνῆετγα ἴῃς ΣῈ) ὙΟΌ᾽, “(6 τΠδὲ Ικδαρείῃ 15 βου],᾽ 15 ορροβϑό 

ἴο οπα Ψῇῆο ἴποιγβ γυΐῃ οὐ ὄν ἀθδίῇ.-- λτολ ἐλήπο ὁγδς βατο) 

186 βαπια δπιρῃδίο ὄχργαβϑϑιίοη 7,9 τοῦ 203.--- 2 οῤῥαγέ “Ὸ»ι ἐὰν 

λεαγῇ 1.6. νΔῃϊϑ ἢ ἔγοπι ἴῃ Ὺ πιὶπα δηὰ πιεπιοῦγ. ὉΤῇα λδαγί, ἴῃ 

Ηδεργονν ΡΟ ΠοΙορΎ, ἰ5 {Π6 56δΐ οὗ πίε! ]Πρεπος (οη ν. 3); Πετγε, 

ἴ. ραγίϊουΐατς, οὗἩἨ ᾿πίε Πρ πη πιδπιογυ.----λί ἐλθ ἄανς οὗ ἐὰν 21}6] 

62 168 1γ19.--- Α "πα πιαξο ἐλσηε ἄροτον μρίο ἐν ολέάγεη, ὅσ ..} ςἔ." 
67.530. Χ119.χ118 χ)4δ, αφςο Εχ. 1236{. 1,,3.14 7ο5. 4531'.---10. 746 αν 

ἐλδαξ ἐλοι εἰοοεοεέ, ὅσο. ἴῃ ἴοοβα δρροϑβιτίοη ἴο ἐδ ἐλέηρε, ν.": 

{π6 ΠπΠΙοΠΊΟΥΥ οὗ [Παὶ ἀνεοηΐξι οσοαϑίοη ἰ5 ἴο δα ἱΚαρί αἷϊνε 

{Πγουρἢ δυσοσδθινα σαησγδίοηβς.-- - Ζ .έ ἕλον πῶ» δα» 10 ὕξΩ 7 

7,6] οοπιρ. ἔχ. 199 20 (ΤΕ): ἔογ ἴῃ ρῆγαβθ, οἵ. 1473 1719 4118, 

--Αἱ ἐλθ ἄανς, ὅ.] τ2ὶ ,113,-- -Α πᾶ ἐλαΐ ἐλον νιν ἐσασὶ ἐπεῖν 
ολἠάνγεη] νὶΖ. ἴο ἔεαγ πηὰ {Ππθιν1568.---11. 45πῶὼ γὲ σανιθ πόαν, ὅσ ε.} 
Εχ. τοῖν, --- - 4 πῶ ἐλ6 γποιριέαΐη διγηθα «οὐ 3γ6, δ ο.] Εχ. τοἹῦ 

20Ϊ8. 3210 (ΕἸ; οἵ, 2415: (Ρ].---12, 4πῶ 7εδουαῖλ ςραζε] ἔχ. το 
20.199, αἷςο Ὁ... οἱἱ..--οἱμξ 97 “δπσ πιΐάδέ οὗ" ἐλ γε) ἴῃ 8 βαπης 
ἴδοι 15 ἐπηρῃδϑιζεά, ἰῇ ἴπ6 βαπὶα ννογάβ, ν. 15. 88. 86 κ4.ὄ 21. 8. (10 

1οί.-- 8 φατῦ νὸ ὕογηη, σαὺθ (αὶ ἴπογα νν85) ὦ υοΐοθ] ἰῃ6 βἴγεββ 
[165 οὐ {π6 ἔδοϊ παῖ, ἱπουρὴ Οαοὐ τενϑαϊεὰ Η:πιϑοῖέ Ὁ ἴδε 

βοιιπά οὗ ψογάς, "0 0», Ὧο τηδίεγδὶ, οὐ ὄἄνεη 41.851-πιαῖογιδὶ, 

ἤρυγα νὰς βϑθῆ: ἴδογα ννὰβ ποίπιηρ' ἴο βυρρεϑί ἃ τηδίεσιδὶ 

Ρύδβθησα οἔπε ΑἸπιρηςγ. ΠΟΘ Π (566 Ὀδῖον) 15 ,ογηε, σορεδία πεε, 
σλαρθ, Ἔνθ ομδ οὗ (δε πιοβί ᾿πῃραῖραρίς Κἰπ. Μδρη οὗ βριγιυδ] 

τη, ῆο ἀγα υηάδγ πο ταπιρίδίϊοι) ἴο σοηοεῖνα, οὐ τεργοϑεηΐ, 

10. “σὰ Ὁ] οἡ 1«ὅ3,---γοῦ" ἼΦΚ] 566 οὐ ν..---Ἴτηοῦν Ὁ52)2 ΠΚ}] (ἢ σβδηρσε οὗ 
ογάεγ ἰηἰγοάυςεβ νατίεϊγ, δηα ἔογπὶϑ ἃ πογὰ ἔογοϊθ]ς τογπιπαίίο ἴο δὲς 
βεηΐίθηςς {πΠ8π π6 οἱδίῃ ὉΠ5)2 ππ 112): οὗ, 1εν, 2: Ὁ )6ῶ,- -11. ΟΌσπ Ὁ τῷ] 
9 ἀδανέ, ἢ. ἔοτ σετιέγο, νεϊαςέ: Ἐκ, τοῦ ἘΖ2. 277 2 5. τ8)6,-- ουηγ .}» Ἴ5π) 
“(ν 11) σαγξησες, οἱομα," ὅἅχο. ΙπρΡ] οἱ δοοσυβαίννεβ, ἀςδηΐϊηρ ἴΠ6 πιδῆηογ, 
οζ αἰἰεηάδηὶ οἰτουπιβίδηςςϑ, οὗ ἰῃς πιουηϊδίη᾽ 5 θυγηΐηρ : οὖ. Ἐπ. 8 2οοξ, (ες. 

8 τ18, 59.---12. Ὀ'ΚἽ 2)... ΟΡΌΡ ὈΠᾺ] {πῸ ραγίϊοῖρ᾽ε5. γοργοβεηὶ {πὸ βοεῆς 
ἃ5 εὐπζέμεῖτρ, ἀπὰ ἀδριοϊς 1 τοῦτο σΎδρῃιο δ! ν δηά νιν! αν (μη ἰἢς τποτὸ 
Ρογίεοϊβ νου πᾶνε ἄοπε (τ. 8 135. 1).--ὔ}} 5} δόγηε, ϑβεπιδίαμποε, εἶδος, ἢ 
σῥεοΐός ([Π6 τοοῖ 15 ργεβεγνεά δρραγεηίν ἰῃ 6 Αγαρ. "πάρα, πιδρηϊιῖυ5. ζυϊι, 
Ετῃ. »ιϑηα, ἀοὶο αἵ, ῥγορ. δ᾽ βϑαπὶ βρϑοίθπη ρύϑὲ 56 ἔδσγγε); 85 ἤεσγο, ν.}"; 
]οὉ 416 οἵ ἃ ποςοίυτγηαδίὶ ἀρραγιοη, νυ ποβα ργαβοησα οουά Ὀς ἔεϊῖ, Ὀυϊ ττιοςς 
--ιἰΞ ΡΣ 
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1Π6 ΤΟΥ 45. πιαίογιαϊ, ΠΑ δον (Νιι. 1.28), οὐ πορα ἴο δῃ]οΥ 

(Ρ5. 1.215), [6 ρην!ερα οὗ ῬαΠοΙάϊηρ ομπονδῆ᾿ 5 ““ ἔογηι" : Βυΐ 

ΠΟ ““Τογπὶ" ννὰβ βδθδη Ὁγ {π6 ϑγδοῖῖε5 δ ΗἩογεῦ; ἔῆθγε ννᾶ5 

ποίῃίηρ,, ἐπεγοίογε, ἃ5 ἰ5 ἄγανγῃ ουΐδ τόσα ἔᾺΠῪ ν.15 5. το 75 Ε Εν 

{Π6πὶ 1 σοηδίγασίηρ᾽ ἃ πιδίεγ αἱ γεργεβεηΐδίοη οὗ (ῃς ἀοαάπεδά. 

18-:14. Α Ρῥγϊεῦ ποίίοσα οὗ [ἢ6 οοπιπιαπάβ ἔθη ἰαἰά ὑροη 

πε ρεορίβ ὉΥ ]εῃοναῇῆ. Τἤθθα νϑῦϑοϑβ, βρθαϊκίηρ' δἰγιοίίν, ἀγα 

οὗ {Π6 παίιιγα οὗ ἃ αἱργαεϑϑίοη: ἔογ [πΠ6 ϑδιιδ)]θοῖ οὗ (ἢϊ5 ραγί οὗ 

ἴῃς σμαρίοτ ἰ5 ποὶ {Π6 σδεζαμοο, Ὀὰΐ [Π6 7π0416, οὗ (ῃΠ6 ταναϊδίοη 

αἴ Ηοτγτϑθῦ.----18. 27ὲς οουοπαη2] [πε πιοβὲ ἰογηδὶ δπά, 50 ἴο 58Υ, 
οἤηοϊΑ] Ἔἐχργδβϑϑίοη οὗ ἴδε ργδοίοιβ γεϊδίίοη ϑυρϑιβεηρ Ὀεΐνεαη 

]επονδῆ δηά Ηἰ5 ρεορΐς [5γδεὶ. 

Τῆα ἰεγπὶ 15 θογγοννεαά ἔγοπι ἴῃς ρορυΐατ ἰδῆρυαρε. Τῆς πιαϊηίθηδηςς 
οὗ τ εη αν γεϊδτοηβ Ὀεΐννθθη πδίϊοηβ, οὐ ἱπαϊνι ἀτι15, 15 συδτγαηϊοθαά ὈΥ {πα 
ἐπ δ :ϑῃπιθηΐ οὗ ἃ βοϊεπηη οοπιρδοῖ, οὐ ἀρτϑοπιοηῖ Ῥεΐψνεεη παπὶ, σΔ]]16ἀ 
ἰςς πΙ ΔΠΥ ἃ οὐυόηαρέ (απ. 2133. 5, 183. 2οδ τ Καὶ. 205). Τῆς σοποϊυπίοι 
οὗ 4 οἽονεπαδηΐϊ, δἷ ἰεαβϑί οὐ ἱπιρογτίδης οσοδβίοηβ, νὰ8 δοοοπιρδηϊθα ὉΥ 
το] ρου σογοπιοηΐοβ : ἃ βδογῆςίαὶ ἰβαϑί ᾿νὰ58 μεϊά (6. 2628. 99,146. δ), Δηὰ 
8. (41 οὐ οἴπεῦ δηϊπιδὶ πανίπρ Ῥδοη 5ἰαΐπ, δπὰ 115 αἰν!ἀεα ραγίβ ρίαςεά 
ορροϑίίς ἴο εδοἢ οἴμεγ, ἴῃς οοηίγαοίϊηρ ραγί65 ραβϑεὰ Ὀείΐννεθη {πεπὶ, 
ἸηνοΚίηρ' ὕὩρο {πεπιβεῖνεβ, ἴῃ οα56 εἰΐπεῦ ϑῃοι]ά νϊοίαία {πὸ ἴεγπιβ οὗ (ῃς 
Δρτεαπιεηΐ, ἃ ἴδια βἰπιίατ ἰο ἐμαὶ οὗ ἴῃς βἰαυρδίεγοαά νἱοίπι (6. 159.}1. 17 ,ἵ 
]ετ. 2418: οὗ, 11. 111. 298) : ες (ῃς ἰάϊοπι, σοππιοη ἴο Ηδεῦτγεν ΜΠ (ΠῈ 
οἰ 551:. 8] ἰἱδηριιαρεβ, ζο σμέ οὐ οίγίξε α οουθηαρμέ (ΠΝ ΠῚ ; ὅρκια τίμνων ; Ἰσέγέ 
,)απεαμωδ). Τῆς ἰογπιϑ, οὔ σοπαϊ το, οὐ (ἢ 6 Ῥα515 οὗ ννῃϊοἢ ἰπς σονοηδηϊΐ 15 

ςοποϊυάςεα, οσοηϑϑὲ ἡδίυγα!ν οὐὗὨἨ πιυίυα] ργοπιῖϑοβ δηα οὔ] νδίίοηϑβ: πα 56 
Δτα οδἱεὰ ἴῃ Εχ. 245 “477: “6 ννογαάβ οὗ ἱπῸ σονεπδηΐς," (πὰ ἀοοσυπιγεηῖ 
τες ηρ' ἴπδπὶ Ὀεῖηρ “(πε Ὀοοῖκ οὗ {πε σονεηδηΐς," Εχ. 247. Τῇ {πεοογαῖῖς 
ἀρΡ σαςίοη οὗ {πὸ ἰογηὶ 15 ουπά ἢγδὶ ἴῃ ΤῈ (Εχ. τοῦθ 247.5, οἵ, 4,40. 3), 
ΠΏ ογα ἴπὸ ἰπουρπὶ 15 ἐχργεβϑεά {παι τ ϑγαοὶ, οἡ 1.15 ρατγί, οὔβεγνεβϑ {με 
ςοηαϊίοηϑ ΔἸ ἄοτνῃ ἴῃ πε ἰογη)5 οὗ πὸ οσονεηδηΐ, [εἐονδ, οὐ Η!5 ρατί, 
Ὑ1} Ὀεβίον οεγίδίη βροοδεά Ὀ]εβϑίηρϑ (ΕΧ. τοῦδ, 2433-) ὕροη ἴ[. ΤΠ1Β 
(Ππεοϊορίςδὶ βθῆβα 18 γαγε ἴῃ δδεῖν νυγιίετβ (Ηοϑ. 67 81]: πανοῦ ἴῃ Απιοβ οσ 

σοπίουν οουἱά ποὲ δε ἀπε ποιν ἀσβογοα (πν Ὅ3Ν κῦ); Νὰ. 1.25 (Π)Π) ΠΙΌΠῚ 
Ὁ3}), οὗ {πε ᾿πίδηριθϊε, γεῖ αυδ5ὶ-σεηβυδ) πιδηϊϑίδίίοη οὗὁἨ ἰῆ6ς ἀοάπμεδά 
νουσδβεαίεά (ο Μοβεβ, 45 οοηἰγαβιοά ἢ {Πα 1655 ἀϊδέϊηςϊ πιδηϊεϑίδιίου ὉῪ 
{πε νἱβίοῃ, ογ {πε ἄγεδπι (ν.5), νυν ῖοῦ πιρῆς πεεὰ ἰηἰεγργείδίίοη (οἷ, ΠΥ π2 κ᾿ 
ν.δ), ριαηίεά ἴο οἴπεγ ργορπμείβ ; 5. 1η1δ (πρῶη ῬΡΠ2 πρὩνδπ) οὗ (ῃς 
ἱπιπιδίεγιαὶ, γε γεαὶ δηά οὐ᾽εοι νεῖν ρεγοερίθ]ςα, ργοβοῆςα οὗ επονδῇ, ἴο 
Ὑ Βῖ ἢ {πὸ Ῥδαϊπιῖϑί αϑρίγεβ ἴο ῬῈ δἀπριιεά (1 1:25 πιπν)ὴ. [πὶ Ὁ. 418. 3.35 «8 
(ΞΞ Εχ. 205) ἢ ἀεηοίε5 {Ππ|π41 ἴῃ ἸνΠ1οἷ [Π6 σΟΡῪ οὗ δῇ οδήεςξ γεβοπιῦϊο5 ἐπ ς 
οτί ρἴπαδὶ, {.4. 18 σλαδο, Ὡρμγεῖ.---12. τῦη] τ Κι 418: ν. 26κ.---8. Ὀ52 5 γλη}Ὁ] 
{πε 58δπιῈ ἐου Ὁ]6 Ρ᾽υγα] 519 οϑ᾽ 10.11. 10}. 8 (Ξ- ἔχ. 4341.4) 1 Κὶ. 89 Εχ. μήν: υ. 
Ο-Κ.β ξι 24. 26. . 
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154 14}; Ὀυΐ ἴἰ 5 ργοπιίποηξ ἴπ Ὠΐ. δηα νυγίογα ἰηβυσποοα ὃν ἴἰ (ὉΣ ἴῃ 
705. ; οοῃιριεγ οὗ ἰυρὲθ ἀπὰ Κίηρβ; ΪΘγελ δ); 1 οσουτβ 4150 ἠοῖ 
υηΐγεαασθητν πὶ Ἰαΐεγ ργορἤῃείβ (6.9. ΕΖεῖκ. δηά 11 15α14}}; δπὰ τἴ 15 υϑοὰ 
οΠδγδοίθγιϑίοα ν ἴῃ βανογαὶ βρθοῖαὶ ἀρρίςαίίοηβ ὉγΥ Ρ. [Ιῃ τεΐεγεησας ἴο 
{πῃ6 οσονεηδηΐ, ἴῃς 5δίγοδϑ πιᾶν πδίιυγα ἢν 116, δοσογάϊηρ ἴο (Πὰ σοηΐεχὶ δηὰ 

[ῃ6 Ρύυγροβε οὗ {πὸ τυγιΐοτγ, εἰἴπεγ οἡ με Ὠινίπε 2γορείδθ, οὐ ἴῃ. υπιδ 
οδἰίραΐξίονι, οἵ Μ]υσἢ ἰξ ἰ5 ἰῃῈ σιυδτγαηίεθ. [πα ΤΕ 1εἐπόνϑ οοποϊε5. ᾳ 
βοίειηη σονοηδηΐ ΜΓ ΑΌγδπαπι ((η. 15}8), ργοπ)ιϑίηρ 15 ἀςσβοεηάδηίς ἴ8ε 
ροββεϑϑίοῃ οὗ Οδῆδδη. Τῆς σονεπδηΐ πιοβὲ ἔγεαυθηῖν γεξεγγεα ἴο ἴπ {πε 
ΟΥΤ. 5, βοννενεγ, {παὶ σοηοϊυἀεα Ἡἢ Ι5γαρ] αἱ ϑἰπαὶ (ΕΧχ. 2478 3410. 7). 
Τῆς (δγπΊ5 οὗ {Π|5 σονεπδηΐ, ἴῃ 50 ἔδγ 85 ἴπαν ἄγὰ οὔ σίογυ ὑροη ἰϑγδεῖ, αγὰ 
ὀπιροάϊεα πιοϑί βδυςοίϊποίν ἴῃ (ῃς Ὠεοδίορυς, νυ μιο 15 δοσογάϊηρὶν τη (πα 
ρτσϑεηΐ ραβϑδᾶρο (Δπα ρογηδρ5 αἰγεδάν ἴῃ Εχ. 4438) ἰΪἀδηιϊ ῆεά ἢ τ ; τῃ 6 
βδίοῃεθβ οὐ νπίοῃ (πῃ Περδίοριις ννὰ5 επρτανεὰ ἀγὰ “δε (δῦ 65 οὗ (86 
σονοηδης᾽᾽ (ΠΏ ι. 99.11.16} Καὶ, 89 61); δηά (6 αὐ νυῆϊοῃ σοηϊαϊηοα (πδηὶ 5 
“(ἢς δγῖκ οὗ [εῆοναμ᾽ 5 σονεηδηΐ,᾽ 1ο3 (566 ποίε), οὗ. τ Καὶ. 852: (Ὁ ευ1.}. 

Τῆς οἶμεογ γοΐδγομοεβ ἴῃ Ὀΐ. ἴο {πε σονεηαπὶ οὗ Ηοτεῦ ἅτγεα : (45 ἱπιροϑῖπο, 
οὐδ αἰίοηβ ὑροὴ ἰβ5γϑε]) 4533. ς32.3 ((οἹἱοννεά ὃν {ῃ6 Πεοδίοριθ) 173 20}" 
415. ΟΥὗὨἁ 4439; (45 ἱπνοϊνίηρ οὐ εποναμ 8 ραγὶ ἰμΠ6 οὔβογνδηςς οὗ Ηἰς 
ΡΓοπιΐβο) 79; ἴῃ 481 13 818 [ἢ6 οονεηδηΐ ἢ ΑΌτγαμδπι (τ. 1.5.5), ἐεχίοπάςά, 
οὐ ἔπε θαϑῖ5 οὗ αη. 2216. γχ68:- ὅζς., ἰο ἔπε οἴπες ραϊγίδγοῃϑ, 15 δρρεδϊοὰ ἴο 
8ἃ5 ἃ Ριυατγαηΐοα οὗἩ Αοὐ᾽ 5 [Δ{π ]η655. [Ιἢ 2015 9. 13.14.30 (ἢ. Ἰερ ̓ οἰδίίοη οὗ 
Ὠι. 15 δά ἴῃς Ῥα4515 οὗ ἃ οονοπαηΐ, δηζεγεά ἰηΐο ὉΥ εὔονδῃ ἢ [5γδοὶ 
ἱῃ ἴῃς ἰαπά οἵ Μοδῦ, ὁ τεηενναὶ, 845 1 νεγα, οὗ {μαὶ σοποϊυδοά αἱ Ἡοτγεῦ. 

Τῆς ραγίϊουϊαγ ἀν οὐ νῃϊσἢ ἴΠ6 οὔδεγνδηςε ογ περίεςϊ οὗ ἴῃς σονεπδηὶ 15 
ἴῃ Ὠὲ. ρῥγίποιρα!ν πδάς ἴο ἴυγῃ, 15 (ἢ δοοογάδηςα νὮ τνμδὶ 15 ἃ ρΥΙΠΊΑΓΥ 
εἴη οὗ ἰπῸ ὈοΟΪΚ) Ιογα!ν ἴο Ἔπονδῇ, 45 ορροβϑά ἴο 41] ἔδὶςε σ᾽ οὐδβ (ποίϊςε 
(ῃς οοηΐεχὶ οὗ {πΠ6 ραϑ85αρεβ οἷεα). [1,δἰεγ ργορίιεἰβ δηά ῃιϑίογι δὶ τυγιἴογα 
(εβρ. ἰἴοβα ἱπθυεηςεά ὃν 1.) οἴδη γεςϑ]!} ἰσγαεὶ ἴο ἴπς ἀν οὗ οὈβοσνίησ 
(Πς σονοηδηῖΐῖ, ἀπ ἀδοίατγο ἰπς σοηδοαυδηςαβ οὗ πορ]σοίηρ ἴἴ ; 45 08. γ}} 5 
246 ]υἀ. 2592. Κὶ. 111} 19}0.16.2 1Κ, 118. 85. ὅ8. 7812 2,42. 8.31 (ς Ῥδ515 οὗ [ οβίβ ἢ 5 
τοογπιδίϊοη) [6τ. 1132.10 229. 41320...,Ἅ.3. (866 Ὁ. 153); 8458 ἃ πιοίϊνε οὗ (οὐ 5 
ἴανοιγ οὐ οἰδηιθηου,  Κὶ. 8532 Καὶ. 1433 ]16γ. τ45, Απά ἴη ρἱοἴυγτοβϑ οὗ ἰῃς 
Ἰάδαϊ, οὐ Μεβϑβϑίδηις, υΐυγα, ἰπ6 δ ἢΠ5ῃπιθηΐ οὗ ἃ πὸνν οσονοηδηῖ Ὀοίϊτνεεη 

]επονδῇ δηά Ηἰβ ρεορίς 15 ργοηγϑεά, [εγ. 4151.33. 4240 ςοὔ ΕΖ, 1650. 55.,.,5..,.),3 
5. 5410 κ53 ςο5} 618 (οἴ, 4256 495). [Ιπ (δε Ρεδβδίϑ᾽ Οοάς, (πὸ ἰάδα οὗ (δε 
σονεηδηΐ ἰ5 ἐεχίεπαςσά, δηά ἰἴ 5. Δρρ οα ἰο πιδὴν ρατγίϊουϊατ ᾿Ἰπϑι τ οη5 οὗ 
ἰ(ῆς ἱπεδοογδου ; δυῖ «ἃ δυγίμεγ ἀἰβουπδίοη οὗ (15 βυῦοςς τνουἹὰ Ὀ6 οι οὗ 
Ρίαος πεγο, δηά 1 πιιϑὲ βυῆος ἴο γεΐοσ ἴο ϑοδυῖΖζ, Ο7. 7ΖΑφοΐορ, ἢ. 4οι 
(Ε.Το ὅν 168}; ἀπά 1. 1]. Ρ. Ψψαϊεΐοπ᾽ 5 εἰδθογαίε κίυαν οὐ {π6 ὑϑᾶρὰ οὗ π΄ ἃ 
ἰῃ ἀἠπξογοηΐ ραγίβ οὗ (πε ΟἿ., Ζ4. 7 Ἐ. 1802, Ρρ. 1 Πδ., 224 ΕἾ, 1803, Ρ. 245 ΕΗ. 

(Ενεη) ἐλὸ ἐδ» τοογ(5] 1.6. (ῃς ““εσαίοριο᾽" (Εχ. 2017). 850 
τοῦ, ἀηα (ρεγῃδρ5) ἔχ. 44380. ζὕρονι ἔποο ἑαδίος οΥ σίοπ6)] Εχ. 2413 
4τἰϑν; οἵ, ι. οἱθ τοί.---14, Α4πώ τπ6 (επιρἢ.) τὰ 7ελουαὶ οονε- 
ριαρεἶ, ὅσ. Μοβεβ ννὰβ σοπιη)ϑϑιοηδα ἔαγίεγ αἵ [8 βαηλα {Ππὶ6 

18, 2] απαᾶὶ πιδ (επρἢ}.), ορρ. ἰο γοώ, ν.13, Οὗ, ἴον {δε ροβι(ΐοπ Ὀϑγθῶ 
ν Ὁ (ορρ. ἴο ἴπε παίϊοηβ, ν.19), 63. 1,δν. 1133Ὁ (ορρ. ἴο Ἰ3112 Ἴσι 02), 2653 ΕΖ. 
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ἴο Ιηϑίτιοξς (π6 ρεορῖς ἴῃ {πε ἰᾶινα νυ ΒΙοἢ ἵνογα ἴο τεσ υἷας {πεῖν 

1 ἴῃ Οδηδϑδῃ: οἵ, ν.δ 118 «38 81), ΤΠα γοΐογθηοθ, ἰἴ 566 πΠΊ5, 5 

Ῥατγιν ἴο {πὸ Ὀοάγ οὗ ἶανν σοπιρτγιϑεά ἴῃ [6 ““Βοοῖ οὗ {πὸ 

Οονεηδηΐ," Εχ. 2053.-.-24335. (οἵ, ἔχ. 243:}.δ), ραγιγ (αΡονο, ν.5) 

ἴο {πε αννβ σοηδικυτηρ (ἢ 6 σοάς οὗ Ὠϊ1.--- ΠΟΥ γῈ α7ὸ ροΐη᾽ 

οὔθ ο 2ο55665 17] 61 118. 11; οἵ, οη ν. Ὁ, 
156-19. 16ἱ Ιϑύδοῖ, θη, ἰακα ἴο δεοαζῖ ἴπῸ ἰθθθοη οὗ 

Ήοτερ, δπά γεϑιϑὶ σἰγαηποιϑὶν (6 ἰεπιρίδίίοη ἴο ννογυϑῆϊρ δὴν 

τααΐθσγιαὶ οὐ ογθαίϊβα οδ]βοΐ, ἴηὴ ραγίϊοσυϊασ εἰπε (4) δὴν τερτε- 

βϑηΐδίοη οἵ {πΠ6 ἢυπιδη οὐ ΔῃϊπΊαὶ ἔογπι, ογὔ (ὁ) ἴπε ποβί οἵ 

Βεάνεη.-- -Ἰῦ, Ζαλα ρυοα λεοα, ἐλδηι, ἐο γομγερέψες (ἼΟ ΓΘ») 
ὨΞ ΦὉ)0)] 50 705. 2311} (Ὠ3): οοπιρ. οη ν.9.---- 3» γῪ ϑατῦ πὸ 

ηιηρϑν οὗ γι, ὦ .ἢ τεβαπιρίίοη οὗ ν.13 (αὔίασ τῆς ἀϊρταϑβίοη 

οὗ ν.135.:|)΄ὴ͵) 25 ἴῃς ἔουπάδεοη οὗ {πΠ6 [Ο]] οννπρ ἐχβογίδεοη..---- 

16. 26:1 γε ἀφαΐ σογγερέζν (ΔΠΓΙΦ)] ν.35. 4139; οἵ, ὨΠ οἹ2 (ἔγοτα 
Εχ. 327).--- ργαυόη ἐριαρο, (ενεη) ὦ γογηη ο7.---. 6. σολβοταϊεα 

Ὀγ---αἨὩ» οἰαΐμδ (90) “ὍῸ ΕΖ. 83:5. 2 (Ὦ. 327}: ἴῃ Ῥῃοπιοίδη 
(5ε6. Ῥεϊονν) -- ἀνδριάς, «ἐαΐζπ6.---Τ 6 {ἕξόμθος (ΓΔ) ὁ. τπαὶθ οὗ 

7 εηια 6} τ Αἰ υϑῖοπ ἴο πηδ]6 ἀπά ἔθηηδὶα ἀδἰτ165. ΓΞ γποίοὶ 

οΥ᾽ Ζΐζογιθες (111. σοπδίγεοίΐοτι, ἔγοτα 3 ἐο διι114), ἃ5 Ῥ5. τοῦσϑὺ, δηὰ 

65ρ. ΕΖ. 810,.--17-18. 7.6 1: ξοηι655 οΥΓὙ απ} δεασί ἐλαΐ ἴς ἐμ ἐλῈ 

εαγίλ, ὅδ. ἴῃ Ρῥγοβιθι οη 15 νογάθα 85 σ΄ γα ΠΥ ἃ5 ροβϑίρίε : 

ΏὯΟ Γερτγαβοηίζδίοη οὗ θεαί, Ὀιγά, γερίο, οὐ ἤϑἢ 5 ἴο Ὀ6 τηδάβ 

ἔοτ ρυγροβδβ οὗ ννογϑῃϊρ (οορ. ΕΖ. 810). 

12.130 2410 ΠΠΙΚῚ (ΟΡΡ. ἴο “᾽Π)2) Π")2); οἷ, οἡ 153,---18. ὉΠ Φ}] {π6 ρὲ. νντἢ (ἢς 
“σα ςοηβες. ἱΪΠ ἴῃς ἔογος οὗ δὴ ἱπιρεοζ., ""ἴ1δκ μεοά, {πδη,᾿ “50 δε 

Πεοά" (Όγ. 8ὶ 195), 45 οἴϊξη ἴω {μἰ5 Ὀοοΐκς, 6.9. 75 85 τοδ 19.}18. 4019,---“21] ἃ 
τε]. εἴἶδυβθα, Π Ἴσν ὑπεχργοϑϑβεά, αἴεγ Ὁ7}2 (ἴη ἴδε σι. 4); 80 ἔχ. 633 1,δὃν. 
“5 Να. 4 2 8. 22} (-- Ρ5. 18}), οὗ, Ηοβ. 13 (. .. 121 πῦπϑ); 6-Κ. 8 120. 4. 
ΤΒε βυρροΞίοη (δη!ρ,, 1. 191, 212, 209) [Παΐ 3 ὃς, ἀγὸ δηοπιδῖουβ ἔογπις 
οὔτδο της ο., 15 ηοΐ ὨεΟΟΘΒΑΓΥ οὐ ργοῦδΌοϊε, ἴῃ νῖενν οὗ ραϑϑαρεβ βυςοῖ 845 5. 
φο"" 1128) ]οῦ 293, Πεγα {Π15 Ἂχραπδίίοη 15 νι ἀθηιν ἤοὶ δαπιϑϑὶρῖθ. Αἱ 
{ΠῸ βᾶπιδ {{π|6, 85 0}}3 ἰ5 οοηϑίγιεά ἔδγ πιογὸ ἔγοαυθπίν ἢ δὴ ᾿ἰηΐ, (ἡ. 25 
σ᾽ [(εν. η16. 35.538. δχς.,}, 1015. νεγν ροβϑίδίς {παὶ (Π6 Μάαβ5. ρυποίυδίϊου 15 ποῖ 

σοττγοςῖ, δηὰ {παὶ (με ογἱρίηδὶ ργοηυηοϊδίοη τνὰ5 3, 2 0, γα, Οοπιρ. 

οὐ 4373.--16. Ὀπσνὺ ΠΡ ΠΤ 19] 80 ν.}9 8132.17 79 ὅς, (τ΄. 8ὶ 115, 5.0.5; Ο-Κ. 
ξ 112. 36 α).---) 509] οἵ, οἡ 58.---ῦ0] ἴῃ ῬΒοση. οἔ, 15. 1. 1. 411 882.5 οἱ 
2 ΝΟ Ππ2 00 1π᾽ σκ ᾿Κ 09 (Π15 βἰδίυαθ, τ ῃϊοῃ ΜΙΙΚναίμοη, Κίηρ οὐ. Καὶ 
(Κιΐοη, ἰπ συρτγιι5), βανς, 93 ὕκη ὈὕΟΟΣ ἴπε56 βἰδίαθϑ (οὗ Ὁ 5); ἀπά πῦρο 

(ἔεπι.) 113.---17.. η)3 Ὅν] ““ἔον!] οἵὨ νην" : 80 6η. η} (Ρ) Ρ5. 1489: ςοἔ, (03). 
Γ2 2 Ὑδυ ΕΖ. 173} 30" 17.---η»} τῆς ἱπιρῇ, ἃ5 23), 
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Οὐ {δὰ ννογβῆ!ρ οὗ δηΐπια]8, οοτρ. ΕΖ. 810., ΚΝ, Ἑ. ϑημῖη, “ Απὶπιδὶ 
Δ ογϑῆρ δηά Απιπδὶ Ταῖθε5 ἀπιοηρ {πὸ Αγαὺς δηὰ ἴῃ με ΟἽ." τῇ (δὰ 
“7ομγη αὶ οΥ Ῥλτοίονσγ», ἴχ. (1880), Ὁ. 75 Β΄., δπὰ Ααηελίῤ απὰὶ 27 αγγίαρε ἐν 
Κανὶν Αγαδέα (τι88ς), οσδρ. νὶϊ. (οη Τοίσπ)σπι, δηα ἰγὶθεβ παπιεαά ίτγοιν 
ΔΏΪΠπι45}), ν ἢ (Π ς΄ οὐ ἰςῖσπιβ οὐ Νό!οκε, 22,276. 1886, ρρ. 157-τόρ, 8πά 
Δνε παῖδε, ἰσοίε “Δ γαδίξοελποπ ΠΠοιαεηπέμπιθς, Ὁ. 1τὴ6 . ; (ῃῆς 5απιθ΄ τυτϊεγ᾽ 5 

Μοϊέρίον ὁ ἐδς ϑευείϊδς, ἴ. Ῥρ. τό6ο, 270-293; ]. α. Ετγαζογ, 7Ζοίφην ἐς (1887). 

18. ΟΥ αηγνέλίμρ' ἐλαέΐ ογεοῤοέλ ἔπ ἐλ6 ργομρα}) {.6. τερί} 65, 
αυδάγιρεας Ὀεοίηρ ἀδηοίϊοα ὉΥ ΠῸΠὩ (οἴ. αη. Οἴ 8171 Κ. 5183). 
30 6η. 1350 ΝΠ ὃν ΔῸΣ ὕ, 1265.,)8.- Τ7[αξ ἴς τη ἐλ τοαΐδῦ ἩΜΩΘΥ 

ἔλεε δαγέλ] 8.0 Εχ. 2οΓ (-- Πί. 58). Τα βυδίεγγαπεδη Ψνδΐογβ, οὐ 
ΜΠ οἢ {πὰ ἰαπά νᾶβ βδιιρροξαά ἴο γοϑῖ, {π6 δοῖιιγοα οὗ βργίηρϑ 

Δηά γίνογβ, ἀγὰ ᾿ηἰδηαβα : 6η. 711 ΕΖ. 41 Κ5. 242 .1466.---19, 726 

δέρῃ πα ἐλ6 γποορι απα 116 τέαγε, (εν) αἰἱέ ἐλε λοεέ οὗ λεαυεη) οἵ. 

178. Νοχί ἴο ᾿π|ᾶρδ- νοῦ ἢρΡ, ἴπδ6 νεαπογαίίοη οὗ πῆ δοβὶ οὗ 

ἤδάανθη 15 πηδηϊοπεα 845 {παΐ ἔογπι οὗ ἰἀοϊαίγυ Ἰηΐο ννῃϊοῆ {πὰ 

Ιϑγδοιῖα οὗ ἴῃς νντγιΐοσ᾽5 ἀν τρῆϊ τοδὶ γοδάπν [411. [{ 15 

Αἰἀεά ἴο ἔγεχυδητν τη {[Π6 ρεγοά οὗ {πε ἰαΐογ Κίηρς: 2 Κ. 1γ16 
218:ὃ 24.8.12 ΖΘρῇ. τ 76γΓ. 82 1918; χ18.4417, ΕΖ. 816, «ΤῊΣ 

βαάιιοῖϊνα οπαγδοίογ οὗἉ [15 ννογβῃ!ρ, ἴδ ἱπῆἤϊιιεηοσε ἐχεγίεα προ 

[Π6 δποίθηΐ πηϊηα γν {πε Ὀεδιιίΐν οὗ ἴΠ6 πδανθηΐγ Ὀοάϊδβ, Ὀγ 

{π6ῖγ ψνοπάδγέι! ὈσῈ ἱπαχρίσαῦϊα τηονεπιεηΐβ, δηὰ ὈΥ {δεὶγ 

νΑτοα οἰδοίς τροη τῆς νογὶά, 15 ριοϊυγασαῦοῖν ᾿παϊοδίθα Ὁγ τ{Π6 

ρὮγαβα δπιρογεϑά ὃγ {πὸ νντιΐαγ, “1,6ϑῖ ποι ἐγ 2 1λίη6 ἐγδς ἐο 

λϑαῦθηι, αμα 566 [τς βιιη, διο., δηά Ὀ6 ἄγαννῃ ἀννᾶύ, πὰ νουϑῆὶρ 

{πεπὶ᾿: οἷ, ]οῦ 4135." (Ὁ111π|.).--Ἰόγάτοη ατοαν ([732}] 50 3017; διά 

(αοεϊνεϊγ) 1.36- 11. 14 (6.10.18) 2 Κα, 1γΧ31 Οτὰ 2 (ἢ. 21}}.---.οτῦ ὥοτον 

(:υογ»λ 12) αν» ς0γυε} 59 (-- ἔχ. 205) 2017; (1π ἱηνεγίεα ογάετ) 8191 110 
178 2055.---άϊολ 7ελουαῖ ἐὰν Οσοΐ λαέλ αἰϊοζέοα ἐο αἰέ ἐλ 26οῥ[65] 
ν]Ζ. ἴο Ὀ6 ννογβῃ!ρρεα ὃν ἴμδπι; οὗ. 2035 (26) «οἴἤογ ροάς.. .. 

ψοτὴ 76 λας ποέ αἰϊοϊθαηῖ ἐο ἐλοηε (ἰὴ 6 5γϑδ] 165). 80 751. 

Μαγί. ο. Ζρνῥήά. ὃδ᾽ 55, 121; ΟΙδπι. ΑἹ. «δ2ρορε. νὶ. 14, τοῖς ; 

Θοθ{Ζ, Καὶ, Ὀ111π|. ὅο. ὙΠε ἀοά οὗ [Ξ5γϑ86] 15 βξιργθοηδ: δ 

85510ὴ5 ἴο ΘΝΕΙΎ πδίϊοη 115 οὐ]εοίβ οὗ ουβῃρ ; δηὰ {πὸ νεηεγαᾶ- 

το οὗ 68 μαανθηΐν Ὀοάϊα5 Ὁν ἴπΠ6 ηδίϊοηβς (οἴμπεγ ἴπδη [5γδε]) 

ἴογπιβ ραγί οὔ Ηἰς ργον: ἀδηῖϊὶ ογάδγ οὗ ἴῆς νογά. Ναδίιγαὶ 

το] ρίοη, που ρῊ [ἃ πᾶν Ὀεδοοπια ἀεργανεά (Εοπι. 13218.}, ἴ5. ἃ 
υΐη655 ἴο 5οη16 οὗ ἴῃε ἀεεραβί ἡδεάς δπά ἰηϑίϊποῖβ οὗ Πυιπιδηϊί : 

ἰη ἀείδυϊῃ οὗ ἃ ρυγογ δηά ξιρηογ ἔα, {π6 γεαγηϊηρβ οὗ τηδηκιηά 
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αἴϊζογ ἃ ροννεῦ Πιρθογ ἤδη {Πποπιβεῖνος δηά ἱοριπηαΐα 5δ.15- 

[Δοϊϊοη ἴῃ ᾿ξ. ΟἸδηι ΑἹ. (4.6.) Ἔνεὴ νίεννβ {Π6 ννούβῃ!ρ οὗ {πε 

Ὠδάνθηΐ Ὀοάϊα5 45 ρτιδηΐϊεα ἴο {πε παίϊοῃβ ἵνα μὴ τέλεον ἄθεοι 

γενόμενοι τελέως καὶ διαφθαρῶσιν ; ἀπὰ 45 {π6 ἀρροϊηίεά πιδᾶπβ οὗ 

ΘΩΔΌΪ]Π Πρ {Π6 πὶ ἴο γῖβα Οἱ {ἰππδίεϊν ἴο βοπιθίίπρ' Ὀειίεγ (ὁδὸς γὰρ 

αὕτη δοθεῖσα τοῖς ἔθνεσιν ἀνακῦψαι πρὸς θεόν). ΤἼΤἢδ οχρδηδίοη 

(Ὁ ; Κδϑῆϊ, αἱ.; οἵ. σείρεγ, ζυγεολρῖ, Ρ. 444), δοοογάϊηρ᾽ ἴο 
ψΒΙΟὮ τῃ6 Ποανθηΐϊγ Ὀοάϊ6ς ννοσα “ὁ Δ] οὐδ α ̓  ἴο ἴπΠ6 παίϊοηξ, ἴο 

πληϊςίοσ ἴο ποὶγ ποοᾶς δηᾶ οοπιίογίβ, 15 ἱποοηϑιϑίθης ψι ἢ 1Π6 

οοηΐοχί, ᾿αϑιάθς Ὀεϊηρ ᾿ΠΔρΡΡ]Ισαρ]α ἴο ἴπ6 ράδγα 6] ραϑϑαρα 

2025(26). ὐμῶδγ ἐλε τολοίο ἀσαυθηι) 2535.--Ὧ0, Βιεξ γνοῖε (επιρἢ.) 
λαίλ )ελουαλ ἐαξεόη, ὧο.] 5γαϑῖ, μονναναῦ, πηΠ|Κ ἴπ6 μοαίῃθη 

Ὠδίίοηβ, 85 ἢ0 ϑῆδγε ἴῃ διιοῆ αδιἴ165: 1 85 Ὀδθη οἤοβθη ὈΥ 

]επονδῇ 845 Ηἰ5 ρϑοι]αῦ ροβϑοϑϑίοη ; δηά ἰΐ 15 δοσογαϊηρὶν 

Ὀοιιπά ἰο τϑηάδγ Ηἰπὶ δχοϊιιϑῖνα βθγνίοβ.---- ρΌη- 406] 1.6. 
ἔαγηδος ἔοῦ 5π|ο] πρ΄ ̓ γοη, ἢρ΄. οὗ ἃ βενεσγα δηά βϑδαγοῃίηρ'᾽ ογάθδὶ 

(οἴ. ἽΨ»" ἫΞ μεγπασθ οὗ αὐήϊοξίοτι, 15. 4810): οἵ Ἐργρῖ, ἃ5 δεζα, 

1 Κ. 851 (Ὀει.) 76 τ. 1141.--(( 2εοῤίο οΥ᾽ ἐπλογίατις 6] οἴ. ““ἴο Ὅς 
ἃ Ῥδορΐς οὗ βϑρϑοΐδαὶ ροβϑϑϑϑίοη,᾽" γὸ 143, εγα, 85 ἤδγα, {ῃ6 

5ρθοῖδὶ γοϊδίίοη σι ϑιϑίηρ Ὀεΐννθθη ἰσγδοὶ δηά οῃονδῇ 15 πιδάθ 

ἃ στοιιηά ἴον [5γδο]᾽ 5 ἀϊβοδγάϊηρ, 411 ἢεαΐδεη γιῖδς δηά ργδοίίοθβ, 

δηά γαβογνίηρ' 115 δχοϊυβῖνα δ᾽ αρίδηοα ἔοσ [οῃπονϑῆ.---ς αὐ ἐλὲς 

“Ζα»] 230,.--- 21, διέ )ελουαῖ τοᾶς σηιρογο τοῖζ τηθ, ὅσ .] τϑἹ (φ.υ.) 
425, Μοβοβ διηηθοῖἢ, ποννανογ, πδα ἱπουγγεὰ Τεῆονδῆ 5 ἀ5- 

ὈΪδαϑιιγα, δηα δά θδϑὴ ἔογθιάάθη ἴῃ οοηβδθαιδηοα ἴο δηΐοσ τΠ6 

Ῥγοπιιβϑά 1,δηά, 50 (δαί δε οοι!ά ποῖ ραγίιοραῖα δΠΥ ἴῃ 16 

Ρτγῖν!ερο5 οὗ ἴδε Ψ» ΡΨ: εἰ βϑγδοὶ, ἤθη, ἴακα ἢεεά, 1εϑὲ ὃν 

ἱαρϑίπρ' ἱπίο ἰἀοϊαῖγυ {ποὺ Κιηαάϊα οὐ γαῖ ἀρδϊηβσί {Π6Π|, 

δηά πιονα Ηἰπὶ ἰο ψιπάγανν ΗῚ5. ἔδνοιιτ.---- 7216 ροοά Ια» 185, 
-ΤΡλϊολ ͵ελουαλ ἐὰν Οσοα ἐς ρίυΐϊηρ 19 ἐλεε ἂς απ ηλογίαηοο] 
154 1010 2ο]6 2133 244 2519 26) .---,.8, Τῆς ἀχῃογίδίίοη οὗ ν. 58: ἴς 

γοϊογαίθά, δἔίαεγ ἴῃς ἰγοϑἢ οοηβιάδγαίοηβ δἀναπορδά ἴῃ ν.320-22, 

21. κΚΞὉ ῦ30}] ρεγῇ. (1π νῖενν οὐ "ΡΨ υ5ὲ Ὀεΐοτγε) "5 5ῃου]ά Ὀδὲ γοβίογεά ; 
γεῖ οὗ, 1η39., Οἰδεγ ἰβοϊδίεα οαβεβ8 οοσυγ οὗ [ῆς οπιϊδϑίοη οὗ ἃ 5υῇῆ. ἢ 
(ῃς ἱπῦ, όγε ἃ πῆρ Ὅς εἀχρεοοῖεά, ποῖ οἷν ννεγε (ἢς 5]. 15 ἱπάθξ, 
(45 1: 5. 112), θὰ δῖϑο Ῥεϑιθϑ, ἃ5 απ. τοῦθ 2459 2.20 Εχ, 145}Ὁ0 705, 819. κΚ, 
203 76γ. 73 Κι. 2539 (ςοπίγαϑβε 15) 414 ὅσ (Ἡ, 211ὅ,---22, πΌ 33)Ἀ] ἰάϊοπι., 85 
Οη. 485 κοῦ" ἢ ΠΝ ΠῸ 15. ,8᾽, Τῇο ρίερ., 45 25 δτο., οὗ πε ἱπιηγίπεηΐ ἔμξυγα 
(Ο-Κ, 8 ττ6. ςε; Ὦγ. 8ὶ 135. 2): 50 Ἴ» )Ὲ (οὗ, ἔχ. ς10; (τη. 207 42). 
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--Α ργανοη ὕπαρ, (εν Π) ἐλ  ογρε οὗ αηγνέλίηρ᾽ πολίολ 7ελοτακ 

ἐὰν Οοά λαίᾷ σονυνμπαρπαρη ζ66 (ποῖ ἴο πι4|κ6}] οἷ, ν.16. 35, ΤῊΣ 

οοηωηπαραρα, ἴθ ἃ παραῖϊνα β5θῆβθ, ἃ5 257.---94, Απ ἐπιρμϑβῖις 

ἀδοϊαγαίιοη οὗ {πὸ υἱεπιᾶῖς σγουηά οὗ {πΠ6 ργεοθάϊηρ'᾽ νναγπίηρθ: 

716ῃονδῃ 15 ὦ ὠευοιγίγ 376, σοηϑιυπηηρ δηα ἀδϑίγογίηρ ἴποβς 

νῆο 561 {παπηβεῖνοβ ἴο ἀἸἰβδοηοιι Ηΐπὶ οὐ νναγὶ Ηἰ5 νν1}} (οἷ; 

οἴ. 15. 29οὐ 2057. 80, «αἷφο Εχ. 24:7; Ηδε 15 Π|κεννῖϑε α ἡδαίοτες ΟΟΩ, 

ν ῆο 11] ποῖ ἐπάπιγε παῖ ἴπΠ6 Ποηοιγ νοῦ 15 Ηἰβ ἄτε 5ῃου]Ἱά 

6 τοπάεγοά ἴο ἃ ἰαϊδε ροά (οἴ. 2231 15. 428), δῃηὰ ψῆο νιϑιῖς 

{ποβὲ ννῆο 5] 1) Ηἰπὶ ἢ ἴΠ6 τα οὗ Ηἰ5 νεηρόδηοσε (οἴ. Ζερῆ. 

118.η8 ΕΖ. 465 Ρ5. 705).---Α4 7ραίοιις Οοα (δ) 931), ἃ5 59 (- Εχ. 205) 
Ο᾽ὅ Ἐχ, 4414: οἵ. δὴ) ὃς 7ος5. 2419 Ν δῇ. 137. 

οὅ-.31. ΙΒ͵86], ἴῃ δ [601.--112608, 17 Σὖ 1Δ08608 ἰπΐο ἰ(ΟΙ]ΔΊΤΥ, Ὑχ1}} 

βηὰ ἰ8017 οχὶ]θὰ ἔτομμ 8 Ἰδπὰ : ἐπουρ θυθῃ ὑπ θη (ἰοὰ᾽ Β ΙΘΤΟΥ͂ 
Ὑ|11 ποὺ ΦΌΥΒΑΚΘ ΗΒ ΡΘΟΡΪΘ, ἰζ 0 ἔΣη8 ἰο Ηΐπ ἴῃ ὑτῦθ ῃθῃὶ- 

[6166.---Ὁ, 4πΩ] γ6 ὅθ ργοτυη οἱαῖ (ὈΓ2Ψ).) ἐρι ἔλθ ἰαηα] ἴλ6 τνοσγά 
(νι! οἢ 15 ἃ γαγα Οἢ6) 11 Πρ01165 ““1Π6 ἰοβ55 οὗ βρίγιίυδὶ ἔγεβῃπεξβ, 

δηᾷ τΠ6 δΙυπίπρ' οὗ ογρὶπδὶ ᾿πιργαϑϑίοηϑβ, ργοάιιοδαά Ὁγ ἔογτοε οὗ 

ουδῖοπΊ, οὐ ἰοηρ' Γεϑίἄεησα 'π ἴπ6 βαπθ βροῖ " (Ὀ11|π|.}: οοτῃρ. 

{Ππ6 τιι56 οὗ {πε τοοῖ, [,μον. 1.31} 2522 2610 --- 4 σγαυθη ὕριαρε, (εν Ὁ) 

ἐδε ὥογηι οὗ αρπινέλτη 9] ν.38.--- πῶ ἀἄο ἐλαΐ τολϊολ ἐς ευἱΐ ἐπ δε εγεὲς 

οΓ )ελουαλ)] οἱδ 173 3139: οἵ. οἡ 618,---- 7Ὸ τυϑχ λένε (ἸὉ }5Π|}] 50 
ο18.4129 4.216. 216 (Ὁ}35), Νοῖ ““ἴο ργονοῖΐζε Ηϊηὶ 20 ὔρρεν᾽" (ΑΥ., 
ΕΝ.): ΘΨ 5, δηά τῃ6 σορπαῖα βυβρβίδητζινα ὉΣ9 (1π 1οὉ Ψ3), 

ΟΧΡΙΕ655 δἷἰνναυβ 6 1:46, ποῖ οὗ χρρϑγ, Ὀυΐ οὗ ολαργίη, οὐ 

υϑχαΐΐογε (ἸοΟὉ 53 61), σαιιβεά ὃν βοπιθ υππιοῦϊεα τΓεαίπιγεηζ. --- 

ἢδγα, Ὀγ ἀδβεγίηρ επονδῇ, δἰξοσγ (ῃ6 ρδοῖουβ δη οοηἀδεξοαηά- 

ἴῃηρ᾽ τεραγά ψῃϊοῦ Ηδ δαά πιδηϊξεοίεά τονναγάς ἰ5γδεὶ (ν.39), ἴῃ 

ἔλνοιιγ οὗ οἴμεογ ροάς. ὙὍὙῇε νοσά ἰ5 ιι5εά ἔγθεαι εν ἢ 1ἴΠ6 σα 6 

οοπηδχίοη ὈΥ Πουΐ. νυγΐοεγϑ, 5 Τ1πα. 210, Δηα Θβρϑο δ! ν ὈΥ τἢς 

σοπλριΐος οὗ Κίηρϑ (τι Κι 149-156 .1580 γ63. 7. 18.326. 88. 2122 2254 2 ΚΚ, 
1711. 17 215. 16 2217 2419. 30) χη Τ6γαπηδῃ (718. 19 8191 117 2ςδ. 7 3.239. 

80. 82,43. 8); δΔηάα οσοιγβ ΟσΟΔΒΙ ΟΠ Δ]]Υ Ὀ651465.---Φ26. 7 οαἰ ἦεατεη 

σπα σαγίλ ἰο τοΐζριθ55, ὧὥο. ᾿δάνθη δηά δδγίῃ, γεργεβεηϊίηρ ἴδε 

ὈΠοΟΒδηρθαῦῖία δηά δνεγεργεδθηΐς ἔαῦγιο οὗ {π6 πηϊνοῦβα, 8γὰ 

5ΟΪΘπΊΠΪν ἀρρϑαϊδα ἴο (2019 2138) 45 νυἱϊΐηθϑβϑθϑβ οὗ {πε ἔδοϊ [παῖ τῆς 

4, κὴπ πῦον ον ὙπὺΝ 5.2] σοηΐγαβι πε αἰβογεηξ ροβιξϊοη οὗ κὶὴ 433; ὡπὰ 

866 οὐ 117.---27. ἼδΟΘ 2] σοηβίγ. 88 ΧΡ 418,---25}}} 2857 Οἡ. 4135, 
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σοπϑβδαιδηοαβ οὗ [5γδοῖ᾿ 5 ἀϊθοδδάϊθησε δᾶνα ἴπιι5 ὈδαΘη ἰογεϊοϊά ἴο 

1 (ςξ,. 819 40111͵-- ργίσλ φωΐοῖζυ»} οἵ. 78 α17} 2820 [05. 2416 (Ὁ). 

--Ἡλογεμηπίο, ὧο.ἢ 4113. 4247, οἵ, 40]18.-- Υ̓͂6 «παϊἑ ηοέ φγοζοτινν 

εἶα} (ὯΝ Ἰ5ΝΠ δ) τῤονι 11] ἃ [νουτγίϊε Παυζεσζοηοπλῖς Ἔχργοβ- 

βίοη: ν.40 ς80 (88) 719. 7.,30 227 4018 3247 (γαγε Ὀ651465) : οἵ. ἡλαξ ἐὰν 

εἶαν5 ρα» ὅθ ῥγοϊοπροι (7 Ὸ" (5 Ν᾽ 95) 516 (- Εχ. 2013) 62 
25151.--27.-.-28. ΤΕΥ νν1}} Ὀ6 ϑδοδίϊεγθαά διηοηρ {π6 πδίϊοῃβ, 

δηά ἀν ηα]6 ἴῃ πυπΊθογα; ἔπαγε αἶϑο ἴΠῸῪ 111 5 ἄδαροῦ ἰπ 

Πεδίποηϊσηι, ὑη{}] τποῪ Ὀδσοπια δραηάοηδά δηϊγεῖν ἴο {πῸ 

νΟΓΒΠΙΡ οὗ ἀπιπὶῦ 14ο]5.---28, Ζ.6 «οογξ οὔ τηθης λαμ] 2 Κα. το] 
(- [5. 2719, οἷ. 2 Οἢ. 4219) "5. 1155 1251δ; 51] ΠΠ]ΔΥΪΥ ο. 2718 76γ. 

το (ἡ ἼΠ ΥἹ ΠΡΨῸ) ; Ηοϑβ. 144 (8 15. 28 1γ8 Μίο. 913(8), ὕροοά απάδ 

5Ζ0;6, ἃ5 2836. 64 2016 ΕΖ, 2082: 85 ἤδγθ, Ὀοίῃ ΡὮγᾶβαθβ τορείπμοσγ, 

2 Κι. το! (Ὠευϊ.) τ [5. 2719..-- ἩΡΑϊολ 566 ποί, σπα ἦδαν ποί, ὅσ. 

ἤεηςα (ἢ νατγαἰοη5) Ρ5. 1155145161}ἠ ΤὙΠΕ 58Π|6 βαγοβϑηιὶ ἢ 

Ἰάοἱἷβ, πιδάθ Ὁγ ἴῃ ἢδηάς οὗ ἤδη, δηά ποῖ ὄνθῆ σδρδῦϊθ οὗ {Π6 

ξαποίίοηβ οὗ δηϊπΊα] 116, αἷσο Ηοϑβ. 86.142 19. 28. 30 1γ8 ,χ033 ΗδΌ. 
2181. 76γ, το 1.10. 14-16 (-- 5 111-18) 1ς, 449-30 46" (οἴ. 4ο19.. 417 485): 

εἰβενβεγε ἰη ἐπ Ρεηΐξ. οὐἱγν [,εν. 2680 (8 ΞΡ ΟΡ. γ 28). 

29-81. Βυΐϊ 5γ86}᾿ 5 δ᾽᾽επδίίοη ἔγοπι 115 αοά ᾿}}} ποῖ Ὀδ 
Ῥεγιδηθηΐῖ. Τιιριιϊαϊίοη 1} νοῦς ἃ οὔδηρα ἴῃ πε Ποασγὶ οὗ 

({Π6 παίΐοη ; 1 νν}}] ταγη βἰποθγεῖν ἴο ᾿εθονδῖῆ, δηά ἰἴ5 ρεηϊΐθησα 

Ῥεϊηρ δοοορίδά, ν1}} γοσαῖνα δρδίη [6 ἰοΐκεηβ οὗ Ηἰς ἔδνουτ.--- 

29. διέ ον" ἐλόροο γὸ εὐἱῖϊ σϑοξ γελουαλ ἐὰν Οσοά; απαέλοι «λαὶέ 
,7,ηά λἕρι) 1.6. Ἔἐχρεύίεηος δραίΐη Ηἰβ5 ρϑαοα δηά πεῖρ: οἵ. 5. 

425 15. 556 651 τ (ἢ. 2890 2 (ἢ. 152: 4, δΔηά 68ρ. [6γ. 2018 (ψῃογα 

ἴΠ6 δρτϑϑιηθηΐ 15 δἰπιοϑί νεγδ]).---- γουϊησα ἔλοιε σοαγοῖ αδ᾽ 

λύρε τοῖΐδ αἱ ἐὰν ἀσαγί, ὅ6.} ἴῃ6. ννογάβς. Ἴχργεβθβ [π6 σοηάϊτίοη 

οὗ Ἰεπονδῇῃ 5 Ὀείηρ ““Τοὐπά," ΗΙἰ5 Ὀεϊηρ᾽ βδοιυρῆς ἔογ, νὶΖ. ποῖ 

ἔγοπι βιιρογῆοϊδὶ οὐ ἰηογοϑίθα πιοίϊνος, σιο 45 (6 ἀδϑῖγα ἴο 

65 ᾶρ6 ἔγοπι πη ϑίογίιηθ, δ νυν ἢ ἃ γδάϊοδὶ σῆδηρε οὗ μεατγί (ν.80 
“«τείυγη ἢ, δπὰ ἴῃς ἀεσνοίίοη οὗ {πῈὸ Ψ οἱ]ς Ῥεΐηρ. ὍΤῃε ρῆγαβθ 

“ἐ υνἱτῇ 411 τΠ6 Ποαγῖ, δηὰ νι τἢ 411 [Π6 5δοι],᾽ 15 ομαγδοίδγιϑεὶς οὗ 

Ὠϊ. (566 οἡ 65), απά ἃ ρϑηϊιΐίπεα Ἔχργοϑϑίοη οὗ ἴἢε βρίγ νοῦ 

Δηϊτηδίας ἴπΠ6 Ὑντίίεγσ. [τ ἀεποῖεβ (βιιϑίδης αἱ γ) [Π6 απίῖγε 
βδρίγιῖααὶ θεϊηρ᾽ οὗ πιδη, πε ““πεαγι" Ὀεϊηρ,, ἰπ [6 ρΡϑυοΒοΙ ορΎ οὗ 

{π6 δηοϊθηΐ Ἡθῦγενϑβ, ἴῃς οὔρδη οὗ ἰητε]]!εοΐ (566 [6γ. 531 Ηοϑβ. 711 

ι 38. Νοίϊες {πε ἐουγίοϊ ἐπιρῃαῖίὶς 1. (117). ὶ 
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ΕΝ. »κ"η} 700 1233, ὅζο.), απά τῃ6 ““5ο}]}" Ὀεϊπρ' {π6 ογρδη οἵ 

[Π6 ἀαβῖγεβ οὔ δθξδοϊίΐοῃβ (οῃ 2415).---80. “δ λό: ἐλέη 5] 1.6. τῆς 
{ρυ] το }ιι5ὲ τεΐξεγγοα ἴο, δηά ᾿ἱπιρ]εα ν.36..- Δ 2λ6 ἰαΠεν 

ἐἶα)5] τ, ἐπ ἐδ οπα οὗ ἐλὸ ἄαγες (ὈΝΩΣῚ ΓΥΊΠΝ 2), δῇ Ἔχργαββίοη οἵ 
γαΐμεγ ἰγσγεαυθηΐ οσσιγγθηοα ἰῃ ἴῃς ρῥγορβείοαί Ὀοοΐζα, δηά 

ἀεποίϊηρ᾽ ἴῃς ἤηα] ρεγιοὰ οὗ [πε ἔαΐιιγα 5ὸ ἔδγ δ5 ἴἴ 4115.  Πιη 

186 γδηρὲ οὗ {πΠ6 βρϑαϊίκογ᾽ 5 ρεγβρεοῖίϊνθ: Τμδ δθῆβα δἰίδοῆὶπρ 

ἴο 1 15 ἴππ|5 ταοϊδίινα, ποΐ δρϑβοϊιΐθ, ναγυίηρ ν] ἢ [Π6 οοηίεχί. 

Ηδετγα ᾿ξ 15 υι56ά οὗ (Π6 ρογίοα οὗ [5γ86]᾽5 γεΐίυση ἴο αοά, ἔογπιηηρ' 

{86 οἷοδε οὗ 15 Πἰβίογυ 50 ἔδγ 85 οοηϊεπιρίαϊοα ὃν ἴῃς ψ τοῦ; 

4129 1015 υξοά οὗ {Π6 δηϊεοσάσηϊξ ρογοά οὗἉ [5γ86]}᾽5 τεῦ} ]]Π!Ιοὴ : ἴῃ 

6αη. 401] οὗ {πε ρεογίοά οὗ 15γ86]᾽5 ροββϑεβϑϑίοῃη οὗ (δηδδη; ἰη Νὰυ. 

2414 οὗ ἴῃς ρογιοά οἵ [ϑγδοὶ᾽ 5 πἴαγα οοπαιϊιιδϑῖ οἵ Μοδῦ δηὰ 

Εάοπὶ (56εε ν.11-18); 1ηὴ ΕΖ. 4816 οἵ [Π6 ἱπιαρηθα ρεγοά οὗ σορ᾽ 5 

αἰίδοϊς προ γεϑίογοά [5 γδεῖ ; ἴῃ Πδη. 1016 οὔ ἴπ6 ρὲ οὐ Απίοοδυβ 

Εριίρῆδπθθ. Εἰβενῆογε ᾿ἴ 15 υϑοᾶ οὗἩ 186 464], οΥὙ Μεϑϑίδηϊς 

66, σοηοεϊναά 85 [ΟΠ] οννίηρ' δὲ ἴῃ 6 οἷοξα οὗ [Π6 εχ ϑειηρ' ογάϑγ οὗ 

{πηρ5, Ηοβ. 4ὅ ἴ5. 23 (- Μῖο. 41); σοπιρ. 76Γ. 232 (- 303) 

4847 4039 Πδη. 2287.- -οέμγηι συθρ τρέο (Π") 7ελουαλ)] 305 ΗοΞβ. 
142) Απι. 46 [5. 913 18) 1022 αἰ, ; ἢ ὃκ τ 5. 7γ81 Κι. 888. .48 χ).--- 

Απᾶ λεαγᾷοη ἰο ἠὲς υοἱοα (ΟΥ̓ΡᾺ ΓΡΌΝΦ.)] 80 820 οὔϑ 1.45.19. χ55 
2614. 11 2710 281. 3. 16. 46. 68 403. 8. 10.320. (ῃ, 2218 266 Εχ. 52 1536 

(Ὶ 195 2321-22 Νιι. 1422 (411 1Ε}; 05. σὁ 222 (]οβϑῇμδ'᾽ 5) 245": 

οἰβαννῃογα σΠΙ ΘΗ ἴῃ [6Γ.,) δπα οἴμοι νυγϊϊεγς ᾿ηΠπθησεά Ὀγ Ὠΐ. 

(ποι 15. ογ. ΕΖ.).---81. 2 ὺγ γολουαὶλ ἐὰν Οοά ἔς ἃ σογηραςείοπαίε 

ΟοΩ4ἢ ννῇο 15 γεδάγυ, ἐπεγείογε, ἴο δοσερέ [5γδ6]᾽5 ρεηϊΐθηοθ, ργο- 

νἰἀεα 1ἴ 6 5ἴποεγε (308). ΠῚ δι, δ5. ἔχ. 445 (ΤΕ).---,7ἦὲ «οἱϊὲ 

ηοέ ἰοέ ἐδ69 γοῤ (ἼΒ.) Ν6)] οὐ, ἰΙβᾶνε ἐμεβ ἴο βἰπὶς ἄοννπ 5ίδοϊς 

80. ηὉ Ἴγ3] ὃ ἼΣ, ὑ ἽΥΣ ἄγ Ὀοΐῃ ἔγεαυσηξ; Ὀυΐξ (Π15 ρῆγαβα γϑουγϑ ΟὨΪΥ 
Ηοϑβ. ςἰδ 15. 2ς' 58. 187 (-Ξ2 5. 227) 66:6 τοδϑῤ 1:ογδ 13.19.28. 2 (Γῇ, χ5'. 
Νο ἀοιδὲ οτἱρίηδι!ν 2 ννὰ5 ἰηϊοη δα 45 {π6 ἰηβηϊίνα οὗ ἼΣ, δῃὰά ρὑτο- 
πουηςοά ἐπογεΐογε ἼσΣ (οἴ, δ [6γὉ. 535) οὐ Ἴχ (οἴ. Ὁ 213, ἢ 2'83 Ηος. τοὶ, 
Ὁ ἰοὺ Ὁι, 65 αἱ,, ὃ ΜῈ: 76τ. γ5 αἱ., Ὁ πὴ Νεῆ. 938, Ὁ ̓ὠπὺ Ηαρ. 158); δαὶ 
85 ροϊηϊεα (ἢ (πμ6 αγί.}, [ἃ σαπ Παγαϊν θὲ δηγίπίηρ Ὀμΐ {πὸ βδυῦδϑβί. Ἴς, 
εὐ γϑ Βεΐηρ᾽ τεραγάθά 45 ἃ ροειίοδί νατγίαϊίου οὐ ἐπ πιογς ργοβαῖὶς "73 
(οἴ, τῆς Ιαῖε Ἔχργεββίοῃβ 5. 120} ᾿ἢ πργγϑ, ]1οἡ. 2ῇ οὗ ΠῚγ).---Ἴκχοῦ] τῆς 
Ρῦ. ἢ Ὁ σοηβεο., οαγγγίηρ οὐ “νῷ (6-Κ. ξὶ 112. 2:η; Ὦτγ. 8ὶ τ18).--- 
ΠΩΦῚ Ὁ" ΠΟΠΝ2] πόσα ἔμ6 Ὁ σοῆβϑο. ἱπίγοάιιςοες {πε ργεά,, ποσὺ θείην {πε 
ϑυπίδοξζιοδὶ Ἔαυϊνδ!εηῖ οὗ 2[ιση : ὅη. ,χὅ Εχ. 16 ὈΠΡΥῚ 2.Ψ δὲ Ἔνεη---λεη γε 
808] ἱπονν, 1 Κα. 1253} ἘΝ ὨΠΊΖΡΥ ᾿ΠΌ3, δις. (α-Κ. 8 112. ςε; Ὀγ. ὶ 122 β). 
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δηά [660 ]6 (οἴ. οὗ ἴῃ6. ἢδηάς, [6γ. 63: χσί.), ορρ. ἴο λοϊω γαϑί (]οὉ 

275 ϑοηρ᾽ 3 α{.): 50 34185:8 7οβ. 16 1 (ἢ. 28:0 - - ογ ογροί ἐλδ 

σουεναρέ πὐλίολι ἢ6 στόαγο, ὅσ.}] 566 οἡ ν.ἕ δ δηά 18; δηά σοπρ. 

μεν. 265-46 (1η (ῆ6 ρεγογδίοη οὗ 6 ““1“ἂνν οὗ Ηο]!η 655 ᾽). 

899.-40. ΙΒΓ86] 88 ῥ͵᾽Ουμἀδ [ὉΣΓΣ Κηονηρ ὑμδὺ Φθμονδ [8 

αοἂ 41]0η60, 0 Ὑ{11 ποὺ ῬΘΙΙΏΔΏΘΕΌΙΥ δρδμοη ΗΒ ῬΘΟΡΙΘ 
(ν.35:38) διὰ ὙΠῸ 88 ἃ Οἷδὶτπη ὩΡῸῚ [5.80] [ὉΓ ἰΐ8 ΟὈθάΐΘΠ00 
(νυ ὅ10).. 89. 27] ἱπιγοάποίπρ ἴΠ6 σοηδίἀογαιίοηβ, ἰεπαϊηρ᾽ ἴο 
δον {Πδΐ ΤΕ πονδῇ νν11] ποί ἔογριεῖ Η:5 οονεηδηΐ (ν.81) : ποιπίηρ᾽ 

50 πηλνο]]οι5 45 Ἔν ῦ ΠΔρρεηδά δὲ ΔΩΥ {1Π|6, ΟΓΥΓ ἴἢ ΔΩΥ ΡΪδςθ, 

δίῃοα πῇ δρρϑαγεά τροη δαγίῃ, 85 (6 οπάσγο ψ Ἤϊοἢ [σγδοὶ 

Πδ5 νυνἱϊπεβθεά δ Ἡογθῦ (ν.388) δπά ἱπ Ἐρυρί (ν.3})).---858, ἡ 
ευον όοῤίο ἄδαν ἐλ πυοΐοῦ 97 Οοά 2] ταῖμεῦ α ροά. ὙΠ ροϊπξ ἰς 
ποῖ ΠΟΙ ΟΣ Δ Οἴδοῦ ἡδίίοη ὄνοῦ 50 ἢααγά {86 νοῖοες οὗ ([Ππ6 

ἴγυ6) αοά, Ὀυῖ ΨΠοΙΠΟΓ Δὴγ οἴπογ ροά Πδά Ἔνογ ρίνεη βιιοἢ ον]- 

ἄδηος οὗ ἢ!5 οχϑίθηοε 85 ]εῃονδῇ δά ἄοῃδ.---ΟπΖ ο7 ἐλο τηΐαεί 

οΓ ἐλ6 37γ6] ν.13.-- -Απή ἤἴυ6] ἴῃ δοσογάδηοε νυν (π6 Ἐπουρῆϊ, 
οἴϊδη Ἐχργεϑββαά, [πδΐ ἢο πηδῃ οδῃ “5εεὲ ἀοά απηά Ἶἷνε" (533 (6) 

Οη. 1613 ,281 Εχ, 2019 4120 ΤυᾺ. ΟΞ 1.22. οἵ, ἔχ. 4,36 193}).---84, 

Ον λαίὰ α ρυά αἰονιῤίθα (Π5)) ὧπ 0.2] ὰ5 ἃ ρβοά ενϑγ ὄνεη 

αἰϊεπιρίεά, οΥς νεπίυγεά (2856), ἰο οοπια δπά ἰαΐζε ἴο Πἰπιβεῖῦ ἃ 

παίϊοη οι οὗ ἴῃς πιάςι οὗ ἀποίδεοσ πδίϊοη, 85 ᾿εῃονδῇ δ85 ἄοπα 

ἴη {Π6 οαβα οὗ [5Γ86] }ῦ---- 7γίαϊς (Π82)] οἵ γουΐγιρς (οη 616), Ζ.6. 
τ[εσίϊηρδ οὗ {π6 ομαγδοίογ δηά αἀϊβροξιίίοη οὐ ῬΒδγα ἢ, οβδοιϊοά 

Όν ἴΠ6 αἰξρίαν οὗ ᾿ἐμοναῇ᾽5 πυρῆς (γ19 292) .--- Ῥ» α7] Εχ. 1414. 35, 
-ίλι σῆρτις ἀπο τοδὰ ῥογέοη15] Ἐχ. 48:9. 11.238. 80 (οἹ. 2 (γὴν); 
431 γ)9 119.10 (ΠΕ); Ὀοίῃ, δ5 βεγα, Εχ. γ8 Ὠ:. 622 .γ19 )68 202 4411 

(411 ἢ δ᾽] δίοη ἴο {π πιαγνεῖς νγουρῃξ ἴῃ Ἐργυρί), 1.23.8 

(α5 νν6 11 δἂβ ἴῃ οἴμεγ Ῥοοκβ). ΠῚ 15. ἃ ογέθηιέ, ἀὰὰ Οσουγγεησα 
γεραγάβα πιογεῖν 845 βοπιείῃιηρ Ἔχίσγδοσζαιϊηδγυ : ΠΝ 15 8 δΖργι, 1.6. 

Βοπιοίῃίηρ,, ογάϊηαγυ (ΕΧ. 1218.41135. 208 δι.) ΟΥ̓ χ᾽ γδογαϊηδῦυ, 

85 ἴΠ6 ο456 πιᾶΎὺ δ, τεραγάεά δ5 οἰρημἜοδηΐ οὗ 4 {γι Ὀεγοπά 

1561}, οὐ ἱπιργεϑϑεα νἢ ἃ Ὠινὶπα ρυγροβε.---Α φιζρλξν λαηα]} 

οἡ 323.--Α εἰγοίολοῶ ομέ 97] 939 (ἢ “ρτεαΐ ροννοσ," 85 

82. 100] ἃ βγη. οὗ 19, υϑοά εβρ. ἰῃ ἀεβίριηδίίοηβ οὔ {πὸ0ὶ δεγρεΐριμδ ἃ φίρο, 
Ὁ ΠοΙΠεγ οὗ πα οὐ οἷδοα: δ... 97 2 5. 75 11, ΟΣ πυροῦ γιὲ θεῖον, [υἀ. 20} ; 

τς Ἔχ, τι 2 5. 6}9 (2 ὅπ. 5.0. 10, δι ἢ.).--ς 5] (ἢς ηἰξ,, 451: Κὶ. 177 1.232} 1υά. τοῦ 
(1 ππκ Ὁ) 20 αἰ., 'ἴπ (Π6 βοηβα οὗ οορ: 0 ῥα55, ἀαῤῥέ. 
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2 Κ. τγ856 [σοπιρί]6γ] [εγ. 25 4217; Εχ. 66 (Ρ ογ Η)ὴ. Τῆς 

σοπιδιπδίΐοη ψ ἢ γπζρμέν λαπα, πτοῖ τη Ὁΐ. 438 κ15.γ)19.Χ13 χ6; 

αῃὰ (ἀεγινεά [χοη06) 76τ. 2231 (οἵ, 2156) τ Κὶ. 842 (-- 2 (ἢ. 655) ΕΖ. 
20 88.8 Ῥς, χ26120. -- 4 μπά το ργεαΐ ἑογγονς (Ὁ Ὁ }], 2.6. ἀννε- 
Ἰη5ρ ΓΙ ηρ' πιδηϊδϑίδίίοηβ. 80 263 ,χ412, (ἃ γεηάεγς ὁράματα (15 

[πουρ Ὠδδ 5), ψΠΙΟΝ 5 ψοάίκαγ, ἱπουρ τΠ6 ταδαϊηρ 15 

ἀείεηἀεα Ὀγ Οσεῖρεγ, ζγεολ», Ρ. 330 ἴ.---Βοΐογε ἐλίημο 6γ65}] οἱ 
130. δ, 7ἥοις (επιρἢ.}) τοαϑδί ὑπ ΩΩ6 10 566, 50 ας ἔο ἔμοτο ἐλαΐ 
“7)ελουαλ, λδ ἐς σοά- ἐλθγὸ ἐς πορδ οἶδ δοσίαε ἀέρι) 115 ννὰβ {με 
αἱ] ἰπταΐῖθ δἷπὶ οὗ πε ννοπάδγς νγουρῆς ἢ ἘΕργρῖ: οἷ, ἔχ. τοῖ. 

Τῆς ττὰυΐῃ, ἰπαΐῖ Π]επονδῇ ἰ5 ποῖ οὐἷἱν αοά, Ὀυϊ ς“οἷό ἀοά, ἱἰς 

δ ρἢδϑιΖεά δραΐη, ν.39, οὗ. 79 1οἱῇ: 566 οἡ 64.---86. Τἐῃονδῆ ̓ς 

ταδηϊ οϑοίδίίοηβ πδδά Ὅδθθη πιδάθ δἰκα ἔγοπιὶ ἤεάνθη δηά ὑροη 

εαγίῃ, σι τπ6 ἱπϊθηϊίοη οὗ ἱπηργοϑϑίηρ νιν αἷγ προ [5γϑεὶ 

186 γα ἢ δηά γϑδ] ἐγ οὗ ΗἸ5 ννογάς. Οομὲέ οὔ λεαυόη δὰ [5γδεὶ 

ῃΠοαγά {πε ᾿πυηάετγίηρ5 οὗ αοὐ (ἔχ. 1016), ζλαξ 16 νιῖρλὲξ ϊδοῖῥῥέμε 

ἔλθο, {.6. ἰῃαϊΐ ἴῃ6 ρϑορῖία πρΐ 6 Ὀτουρῃὶ ἴο ἃ ἴδπιρεσ οὗ 

Ῥεσοπηηρ᾽ γανόγεηοα; πα πῤοη θαγίλ (Ἐκ. 1918) Πδά {πδν βθεη 
λΐς ργεαξ γε, αμαᾶ ἀδαγα λὲς πτοογἧς ομξ ΟΥὙ ἐλ6 τηϊῶδέ οΥ ἐλε γε, 

δπιροάγϊηρ (οἷ. ν. 100) τῆς ἔδαγ οὗ Ηἴτῇ ἴη ἃ οοημογεῖα ἔογηι.-- 70 

ἕἰἰροῖῤἑίηα ἐλ66 (Π18}Ὁ)}} σοΙΡ. 85, ἀηά ἰῃ6 οσορηδία βυῦϑί. ἼΘΙ 11. 

“ηϑίγυςς " (ΕΝ.) ἰβ ποῖ δὴ δάεαυαίε γεηδογίηρ. Ὁ" ἀδηοῖος πο 
δε ἰηδίγυοσίίου οὗὨἨ 1μ6 πε! εοὶ (ν}1Π, πρὸ), θυ ἐμ αἰβοϊριίης ος εἀὐποδίίου οἵ 
16 πιογδὶ πδίυγε : {πμ6 βρβϑοΐδοϊβ ννγὰ8 οὔς δάδρίε ἴο 4061} πναγνναγάπαβϑ 
δηά ρῥγιάς, απά ἴο βεηδγαίε ἰῇ [5γϑ6}᾽8 μεαγί δ ἰεπιρογ οὗ βυθηι ϑϑιν δηδ5ς 
δηά γεναγεῆσθ. Ὥ: 18 π6 ννογὰ υδεα ἴο ἀδηοῖς {πε ἀἰποὶρ! πα ἢ ἩΥΒΙοἢ 
8 Ῥαγεηΐ ἰγδῖῃβ ἢ15 οῃἹἹα (85 Ῥσ. 108 29}7) ; 1118 υϑϑα 4150 οὗ οἴμπογ οογγεζίνε 
ἀεδ]ηρβ, ϑοπηοιπη68 βδανοῦα οὔδβ, Πεΐπογ οὐ {με ρατί οὗ οὐ οἵ πιὰ 
(ε.». τ Κα. 1211.14}.ἐν. 2618 ἐγ. τοῦ ,χοἷ} "58. 63 4913). 

837-40. 4,4] δεσατδο λό ἰουοά ἐὰν ,αἰλό᾽ε, απα ολοδο, ὅσο. . .ὕν 

(39). Αιοῖῦ ἐλὲς ὅ(α», απαᾶὶ σαἱέ 1ο τηΐρμα, ἐλαΐ, ὅσο. . . ., (θ) 4πά 
ζοο2, ὅσ ο.] δοοαιιδο 15 1ιϊ. ἐπὶ ῥίασο οἵ, ἴ.6. ἐμ γοζμγη 707 (ἴῃς ἔδοῖ) 

ἐλαξ (3 ΠΗ͂; οἵ, 2113 2239 2847), τυπο ἢ σπον 5 (Π111π|.} {πὶ {δὲ 
οοηδίγιοϊοη πογα ρίνθη ἰ5 {π6Ὸ6 οογγοοξ οηθ, δηά {παῖ (δε 

δροάοβίβ οδηποῖ δὲ (ΕΝ.) αἱ ολοδο.--- ζουεα ἐὰν γαἰλ6᾽γ5] ἀοάὐϊξ 
Ιονε οἵ {πε ραίγιδγοϊϑ 5 ἘπΊρἢῃδϑιζεά ἀρ αΐη ἰἱπῃ τοἶὶϑ : σοπῃρ. Ηἰς 

88. ὈΠΌΝΠ ΚῚΣ ΠΊ] ν.39.)91 Καὶ, 860 1839.9; κ) Δ5 22.---37-839.... "2 πηπὶ 
ΠΡ] {πὸ ρὲ. 1 οοηβεο., ἃ5 2 Καὶ. 2217 15. 6οδ, δηὰ ἰῃ γεβροῦβε ἴο 19" ]5. 
4δ 479. Ἂρν Νὰ, 143 δίς. (τ, 8ὶ 1282 γ; Ο-Κ. 8. 112. 58). 

-- 
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Ιονε οὗ ἴΞσγαρὶ, γ8 (ν εγ 566 ποῖθ) ἃ 225. Νειῖθμογ 15 ἰδυρπῖ 

δἰβαννβοσα ἴῃ ἰῃ6 Ῥρηῖ. 6μόονδῆ᾽ 5 γερΩγα ἴοτ ἴπ6 ραϊγίγοῃϑ ἰ5, 

οὗ οουζδθ, ἔγεαιθηον Ἐχαπρ! Πεα ἴῃ [Π6 ἡδγγαῖϊνεβ οὗ αἀδηθβὶβ 

(Ὀοίῃ Τ1ΤΕ δπὰ ῬΡῬὴ; οοπιρ. ἔχ. 48:18.15.16 (6. ἀοά οὗ γο:᾽ 

7) αἰλο»ς")} 4213 ,31: δηὰ 1{ 15 αἷἶϑο γϑξδγγεά ἴο οἴη εἴβαεννῆεγα ἴῃ 

Ὁι., 85 ἴα στοιιηά οἵ Ηἰβ σᾶγε ἴογ {πεὶγ ἀδεβδοεπάδηϊβ (οη 18); 
ΌὈιυιϊ Η:5 ἦουό οὗ ἴπ6πὶ 15 τηεητοηδά οηἷν ἴη {ΠῸ ρᾳ558ρῈ5 αιοϊαά. 

--Αμα ολοσο ᾿ΐς ϑσοσα αὸ7 αὐ] ιἢ τμῃ6 ἰαχὲ Ὀὲ οοτγγεοί, {π6 
τείεγεησα νν1}}] Ὀ6 βρθοῖδ νυ ἰο Αὔγαπαπι. Τἤῆδ ρδγδῖ οὶ ραϑδαρο 

105 845, ποννενθύ, λείγ δῃαὰ ζλεῦη, ννῃϊοἢ ἤΠογα αἷδο νουϊἱά 

ΠαγπιοηῖζΖα θοίογ ἢ {Π6 σοηίεχῖ, δηά ἡνΠ]Οἢ 15 χργεϑϑϑά ὃν 41] 

{πὸ δποϊθηΐ νεγϑίοῃβ.--- 4 πῶ ὄγορὴξ ἐδόσ οἱέ «οἷτὦὰ λὲς ᾽έδοτι δ 

(253)] οὐ. Ἔχ. 4331. 50. ἼΒ, ἰ5. 619 ““δηά [{Π6 δηρεὶ οὗ ἢ15 
Ρύδβθποα (5 ἽΝΡΟ)] βανεά {πεπὶ᾿"; αἷβο, ἔογ τπ86 βεπαγδαὶ βθῆβε 
οὗ Ὦ2Β, 2 5. 1711 (οὗ ἃ μιιπιδη ρεγϑοπ[.--- Δ λῖς ργθαΐ ῥοτοεῦ 

(ΟΥἼΣ 1Π23)}] οὗ Νεῖ. χ19; 76γ. 25 3217 (Ὀοῖἢ οὗ ογεδοπ) ; ἔχ. 

4211 (071) Π532), 2 Κ. 1γ8δ: οὗ, Νὰ. 1418.17- -88. 7Ζὺ ἀξεῥοσδοθες 
(συ)... ,2ῦΌηι δοίογο ἐλ66] ο4"δ 1138 1813 (οἵ, γ17 οδ) Ἐχ. 

443 (ἸΕ).---ΑΟγδαΐον απῶ τηϊρλέὶον ἐλαη ἐλοι] οἵ, γἱ πὰ Οἱ χχ38. 
Ας αὐ ἐλὲς Ὧ4»] 239, ὝΠε τγείδγεμποθα πα Ὧδε εἰΐπεσγ ἴο {πε 
τογγιοσυ ΕἘδϑί οὗ Τογάδη, οὔ (ΌΥ δὴ δηδοΐῆγοηϊϑπι)5 ἴο Ῥδίθϑίϊης 

ΒΈΠΘΓγΑΙΪΥ : {π6 ΘΙ] ἰδηριιαρα οὗ γ] πᾶ ΟἹ 1138 ἔλνοιγα {πὸ 

ἰαϊίεγ ἱπιεγργείδιίςοη.- -59, ΤῊΘ {ποιιρῊϊ οὗ ν.35 γτερεαίβά.---ἀ πᾶ 

οαἰὶ 109 »εΐμα] 1.6. σοῃπϑβίάεγ, γεῆβξος ; βεα Ὀεΐονν.-- 76 ἐς αοά ἐπ 

ἀδαυεόρ αὖουε, ὥ᾿.] 7ο5. 211 (3) τ Κι. 833 (Ὀεα1.).--τὴν ΡῈ] [5.Ψ 
455. θ. 14. 18,21.22 ,60, (Οοπρ. οη 64.---40. 7λαΐ τὲ νιαν δ «τοοίϊ 
ον ἐῆοο (ηὉ 310»)] 516- 39 (9) 68. 18. 85.38. 227, οὔ, ς80 (98) γ918 (Ὁ 5]0)), 

-- ΑἼον ἐλ66] οἵ. οὐ 18.--- ροίονιρ᾽ ἄαγς (Ὁ) Ἴ“.ΝΠ)] οὐ ν.ὄ36,.-.- 
Σὺ» ουε}»] ἴἰτ. αἱ Δ. ἄανς5, ἃ ἩεΌ. εχργεββίοη ἴογ εὐρηδπιημαϊν, 

650. ἔγεαιδηΐ ἴῃ Ὠι. (536 65: τι 1459 188 τοῦ 2859.38 7ὸς, 45: [Ὁ5]}; 
1ΠουΡ ἢ ἐουπμα 450 εἰϑεννῆογε, ἃ5 ἄβη. 449 4421 95. 25332:85. 1.89 

76γ. χιθϑθ ,)χ8.,18. ,χ 910 χ], 

39. Ἴ3ν ὕκ Π3..}] 11. “Ὀτίηρ Ῥδοῖίς ἴο (ἢν πααγί,᾽" 1.6. γεγωΐὶ ἐο πεΐρο, 
εοπδίασγ: 50 οἱ 1 Κὶ. 8715. 4419 465 (Ὁ») 1,ἀπὶ. 4331, ““Βείπίηϊς ἐπεπιβεῖνεβ " 
(ΑΝ. 1 Κ. 85) ἰ5 ἃ βοοά ραγαρῆγαβε.-- 0. 10 300" Ἵν Ὰ] σκ, αβ οἥδη (οἷ. οῃ 
4. 1113), ἃ ΠΠΞ γεϊδιηρ ἔννο δεπίοποοθβ ἴο σοῦ οἴπαγ; όσα γϑβϑοϊνδοϊς ἰηΐο 
50 ἐλαΐ: 80 ν.}9 65 (ἢ, τῆς [{ Ἰνοῦ 5 ̓" 618), 2877. τ (η, 117 αἱ, (265. σα 8 Ὁ.) 



"8 ΘΕΤΕΚΟΝΟΜΥ 

ΙΝ. 4 43. 7146 “4“2ῤῥοϊηῃξροηΐ ὧν 7ο5ες οὐ ἐγες (Ἰξϊες 

οὐ Κεΐερε τη ἐἦσ ἐγα»5- )ζογααηπῖς 1 27 2077. 

41. 48, Β6ΖΟΙ, Βϑιηοῦι, δηὰ (018 δρροϊηΐθὰ 8Ὧ8 Οἱἐ168 οἱ 
Βοίαρθ.---ΤῊς ΠὨειςογοποπιο ἰᾶνν γεσρθοίηρ [6 ΟἸτ165 οὗ Εεΐαρε 

ἰ5 οοηϊαϊηεά ἴῃ 10118 (ἴο ἴῃη6 ποῖεβ οἡ ννῃϊοῦ [ἴη6 τγϑδάδθσγ 15 
τοίεγγεα ἔογ ἔΠ]εγ Ἔχρίηπδίϊοηβ) ; - ἀπά 411 [πῸ ομαγδοίοδσγιϑιις 

ΘΧΡΙΓΘ55Ίοη5 [ἴῃ ν. 241-42 ἤογα ἄρτεε νι [Πο56 ἔοιπηά {Π6γα. 
ΤΠης νεῦθο ταῖς ἃ ρᾶυβα ἴῃ {πὸ πδιγαῖϊνο, δηα βοεπὶ ἀεί θεά ἴο 

βεραγαία ἴῃς ἱπἰγοάδυοίογυΥ ἀἰβοουγθε 156-49 ἔγοπι ο. κ ΗἾ, (1. ΟἽ.). Τβεῖς 
οὐὔἹρίη 15 υποεγίδίη. [{ 18 ροβϑϑίδὶς, πὸ ἀουδί, ἐπαὶ ΠΟῪ πιδὺ ᾶνε ἑογαιοά 
Δῃ ογἱρίηδὶ ρατγί οὔ Ὧι. (Ό)1.). [Ι͂ἡ 1τοὐδ', οννενογ, (Π6 ΟΙ658 οὗ Εεδιρε 
ἌΡρδδγ ἴο ὕε ἱπίγοάδιυοςσα ἔος (ἢ ἢγϑί {ἰπ|ο, ἃ5 ἃ πενν ᾿πϑιίυἱοη : δα (ἴῃς 
νυγϊον οὗὨἩ 101.12 δ᾽γοδαυν ἀδϑογρεά ἴῃς δρροϊηϊπιεηὶ οὗὨ ἴῃγεα οἷς 5 ἔογ ἴδε 
βϑΑπια Ρύυγροβα, ἰὲ ἰ5 αἰ συ] ποὶ ἰο {πη ἐμαὶ με ψουϊὰ ανε ἐγαπιεά ἢϊς 
ἰανν 50 845 ἴο ςοηίδϊῃ δοίης δ᾽ υδίΐοη ἴο {πῸ ἔδοϊ. [{ 8εεπὶ8 πιογὲ ὈγοῦϑΌϊε, 
τμεγοίογε (οβρ. 1 11-4 0 θὲ ποῖ ὃν ἴῃς βαπιῈ μιδηά 89 ς. 5-26. 28), {παὶ 41: 
νγ͵ὰ8 δἀάεά ΌΥΓ δ ἰαΐογ Πδυῖ. ψτϊεγ (ρεγῆαρβ Ε8), ψῃῆο ἀεπιἀεταίεα δη 
ΟΧΡΓΕ58 ποίϊςα ἰη Ὦϊ. οὗ ἴῃς ἰγδπϑ- ογάδηϊο ΟἸ68 οὗ εῆιρε, δηά, ἴπ 
δοοογάδηςσα ἢ ἃ ἰγαδάϊτίοη γιο ἢ γεΐεγγεα {πεῖς ἀρροϊπίπιεπε ἰο Μοβεβ, 
ΒΌΡΡΙΠοα ἴμ6 οπιὶϑϑίοη ὃν 6 ἱπβογίίοη οὗ (Π686 νογβοβ (Κὄπιρ, Ξέμδ Ὁ. 211; 
Οει:, αὐ ἶος.: σοτιρ. Καδη. ὃ 7. 1γα ; 61}. Οονιῤ. 207 ; ϑνεβίρῃδὶ, Ὁ. 83). 
Τῆς ρμγαβεοίορυ 15 ᾿ῃγουρβουὶ Ὠευξεγοηοπχὶς (Πκὰ ἰπδὶ οὗ ας δαάαϊοπϑ 
ἴῃ ο95. 2ο5 δ; 2.0.7. Ρ. 1το5), αηὰ μ8α58 πὸ Δῆμ ν ἢ (παὶ οὗ Ρ᾽5. ἰανν ἰῃ 
Νυ. 3.533... Αροογάϊηρ ἰο Ρ,, δἷβο (]οβ. 2ο3, οἷ. Νὰ. 2519:16). (πὲ (Ἰεἰε5 οἵ 
Ἐοΐυρε οὐ (με Ἑδϑβὶ οὗ ΪἸογάδη, 48 ννῈ]}] 48 ἰἴοβϑε οὐ {πε ἵνεβξῖ, νεγε 

δρροϊηϊεά, ποὶ ὃν Μοβεϑ, Ὀυϊ ὃγ 7οελμα. 

“δ οραγαίοα (Ὀ.12}}] 50 192-17. ὙΠὲ ψογά ἱπιρ|165. ποῖ 50 πιυοῆ 

ΡὨγϑιοδὶ βαραγαίίοη, 845 βεραγδίίοη ἔογ ἃ ραγίίοιιϊασ ριιγσροβα οὗ 

οδ]εοῖ, τοῦ 2929 (21), οἔ, γΡΆ. χὶ. Ρ. 219.----ϑενοπαῖ 7ογάαη) οὐ 1]. 

--42. Τλαΐ {λ6 »ιωτιδίαγοῦ . .. ἐμ ἐΐρι Ρα5} ἀρτθεῖηρ' ΠΘΑΥΪ 

4. 5512) 1ιΧ] Ὀγ. 8278; α-Κ. ὶ τογ. 15 Ε.1,--- 22. πὶν.. Ὁ2} εν. ΠΥΤῚ πο 810} 
σῷ ον ἰ5 σογγεοίϊβά, 5 (88 βεηΐεηος ργοσθεάβ, ΡγῪ {ΠπῸ πιογα ργεοῖβε ππὰ ὑπ 
ὑκπ Ὁ ΨΩ 10, ἀπά (Πἷβ πεοεβϑίϊαϊεβϑ ἴῃς γερεϊείοη οὗ ἔπε ἰάεα οὗ βεεΐηρ : ο}} 
ἰ5 δοσοζα!ϊ ΡΥ γεβυπιεά ὉΥν Ὁ)}.--ὙἼπαὶ δε πιρῃϊ ὅεε ἐπ πεὸγῦ. . ., σπά 
(Ξ- »γεα) ἑκα ἄς τεῖρλὲ ῆεε.. .. δηά ᾿νε." ὙὉὙῆὴὲ ἱπῇ ο:Ὁ, τ ῖἢ ἃ ἤπ8] οοη].» 
ἰ5 σοηῃἰπυεα ὃν ἔπε ΡΠ : 0]... δ}), ΜΠ τύατῦ σοηβες., ἃ5 τορυϊατγὶν (ἐς. 
Οη. 1855; Ὁγτ. 8 118); ἔογ {π6 γαϑιπιρίϊνα Ὁ}}, οἷ, 185 κϑν, 201] πηι, ΥἹΟΚΊ 
(Ὁ-. 8ὶ τινε) Ὅη ε"5), 5286 α-Κ. 8ὶ το4. 26.--π Ὁ κΚὸ ἈΓῚ] [πὸ τοτς ἐς 
«δείπρ ἃ ποί-λιαΐογ ἐο λίπε αἰοτεῖίπις " : 50 το" δ ἴοβ. 2οῦ ; Νὰ. 45. κῦ ΧΩ 
γ (Ὠγ. ἃ χλ5. 2 Οὖς. ). Τῇε ρίορ. ἢ κο ἰ5 ὑπυβυδὶ (26. ἃ τ62 »,}); δπὰ κ)ϑ 
1ῖ8 Βεβῖ οοηβίγυςα ἃ5 ἃ βδυδϑῖ.---ὐκῷ] 45. 73 τοῦ] (θαϊ ποὶ δ) ὅπ. τοῦ 5 26." 

-σ----“ 

[μεν. 187 (αραϊπϑι πὐκΠ ϑοπὶς 80 {ἰπιο8 ἴῃ {πε Ῥεηί., απά ἥδικ 180 {ἰπιεϑ), 
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ν ΎΡΆΠν 1 τοῦἔν. 40. δὺ͵- 48, 3656» (3) ἠπ 116 ἐαδί6- 44] Β6Ζετ 
5 τηδηιοηθά ᾿εβϑιάδβ οβ. 2οῦ χιβό [58εἐ6 ΕΝ. η.] (Ξξ 1 (ῃ. 663 
(8); 4150 οὐ ἴῆ6 Μοδθιῖα ϑίοπα, 1. 27, 8ἃ5 οὔδ οὗ {πε οἱ[165 
ὙΠΟ Μοϑῆδ' γοῦυ 0 δἴϊοσγ ῃἰς γονοῖς. [|{5 σιῖθ 15 ππϊζηόνῃ ; 

Ὀυΐ Ὀεΐπρ ἰη (ἢ6 ““ΨΠάδγηθβϑ "᾿ (280), 1 ννὰβ ργοΌΔΟΪΥ 5ίία- 

αἰδά τονναγάς [6 δαβίθγῃ Ὀογάεσς οὗ {6 Μοδδιίίς ἰδ ]θ-ἰδηά 

(310).--- Αἰ σηιοίλ ἐμ ΟἸσ' (47 705. 208 2188 (86) (- ΓΟΉ, 666 (80), οΥ' 
Κανποίλ ο7Γ7 Οἰό αὐ, τ ζ. 418 χ23Π. 2 ἸΚ, 828 ΟἹ, δοοογάϊηρ᾽ ἴο 

Ετιςεῦῖ5 (Οπορε., δα. [,Ὧρ΄. Ρ. 287) 15 Κοπίδη πηιϊΐες ὟΝ. οἵ 

Ῥῃι]δάεϊρῃϊα (ΕΑ θαι Βπᾶ ᾿“Απιπιοη). [{ 5 ρθπογα]γ ΙἀδητἰΠεὰ 

ΥΙ 65-541} (ςε6 ΒδἄΔ. ρ. 287); θιῖ ὨΠΠπιαπη (οη ὅτ. 3159), 

ἔο] ον ηρ ΗΙΖρ δηά [ηρὲν (ἀ πδλαηΩ, 1882, Ρ. 181), ργαίεγϑβ 

ἃ 5116 6 πι1|165 ἴο ἴπ6 Νογίῃ οὗ 65-541{, δὲ {Π6 γυΐηβ οἵ 61- α΄ ὑα. 

--οϊαη) 705. 208 2137 (-- τ (ῇῃ. 6566), παπιθά Ὁν Ευβεθιι5 
(Οπορι. Ὁ. 242) ἃ5 ἃ κώμη μεγίστη, Ὀιΐ ηοΐ δὲ ργαδοηΐ ἱποννῃ. 

(οἶδη σάνε [15 ἤδηθ ἴο (ἢ6 ργονίποα δι ϊδηῖῖ5, οὔἴΐθη πιδη- 

τιοηθα ὉΥ Ϊοβερῆιβ (οἴ. δομῦγογ, Δ). 2.0.3 1. 54). Οη [δε 

πιοάύδγη ἀϊδίγιος ]ὀΐδη (ογ γαμίᾶη), βεὲ ΒᾶΔ. ρ. 285; δηά 

Θοδιμηδοῆογ, ϑηγύυ6» 97 ἐἦσ 7αμἰᾶη, 1888. 

ΙΝ. 44-49. ϑημῤέγεογιῤίτον ἐο ἦε Ἐαῤοσιέτονι ὁ ἐδό 

Ζατυ, εορπέασιησαϊ τη: α. 5--.26. 28. 

ΙΝ. 44-49, ΤῊϊκ συρεγβογιρίοη ἢγϑί (ν. 444) ομαγδοίθγιζες [6 
βιιρβδίδηοα οὗ π6 ἰοϊ]ονίηρ ἀἰδοουγθα; 1 1Π6 πη βρθοὶῆεδς {6 

ΐδοα (ν. 354), δηά (πάϊγθοι!γ) ἴῃς {ἰπ|6ὲ (ν. 460-40), δὲ ν ΠΙ ἢ Ὁ ννᾶ5 
ἀεϊϊνοτγεά. 

Μοτζγε ἔβδη οὴς αἰδβῆσυϊν γίβεβ ἰῇ σοπηδχίοη ἢ 1. Νοῖ οηἷΐν ἀο65 ἰἰ 
ἈΡΡΞΘδγ ἴο ὃς δπιρεγῆμπουβ δἴϊεσγ 11“δ,. νΠοἢ 15. ΡΙδίηἶν ἱπίεπάςα ἴο γεΐδγ, ποῖ 
ἴο ο. 1-4 οηἷγ, Ὀυΐ (ο ἴπε Ὠευϊ. ἀϊδοουγθαβ σεπογαὶν (ν.ὅ: “ἴο Ἔχρουπά 
{Π15 Ιαν7ν.}, Ὀμΐ Ἔνθ βυρροβίηρ {παι ἃ βρεοΐδὶ βυρεγβογιρίίοη νγογα ἀδεπιοά 

απ τ (Ἡ. 208 (0.}}. Τῆς ννογά 15 υυγϊτἴοη βἰαλ]γγ 'π ῬΏορη. (65. 1. 1. 43 -.-. 

κι ῚΡΗ ΣΌΝ ΠΈΠ 656 ΠΟΙ Ροάβ," 14 943 [οἰϊεἀ οη ν.16])}, ἐπουρῇ 1ξ ννὰβ 
Ρτοποιποσά ρῥγοῦ. 845 ἃ αἰ 55 νυν} 016 (Θογδάεν, Ῥλὄρ. Ογ. 861). ΤΠ Κιηάγεά ᾿ 
«ἰἸ4]6ςἰ58 ανὲ ρεέπεγαιν ἃ αἰββυ! αῦῖς ἔογπι (οἷ. 228.3 1. 774 π.; Νντίρῃϊ, 
Οὐ». Οσγαρεη!. ΟΥ̓ δε. δαρηρ. Ὁ. 108 [.)}, ψν ἢ 185 δῇ ἱπάϊσαδίίοη (παι ἰῃς 
Ῥτοη. ἰογηπιϊηδίοα οὶ ρῖηδ!ν ἴῃ ἃ νοννεὶ δουηά, Ὅδε νατίαιίοη 5 ἰἢ5 ποῖ 
δπ ὁ ἀγομαΐϑπι," Ὀυΐ 18 Ρυγεῖν ογβοργαρῃϊοαὶ: ηὸ ἀουδὲ ὕμπ βμουϊὰ δὲ -- 

νοςδ!ζεὰ κ᾽ (ἔς, ῬΏοση. 1, ἐκὲδ. }), 7υ5ὲ 45 ππρ, πρῷ, θη {πεν οσουγ ἴον. 
ΠΡΙΝ, ΠΡ, ἀγὸ νοσδ] ζει δὰ, 81. 
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ἀεβίγαδίε ἴογ ο. 5-26, {πε πιϊμυΐϊς ραγίϊουϊαγβ οσοηπίαἰποα ἴῃ ν. 89. ςοοηΣ ἴο 
Ὅς υπηδοαϑϑασυ ϑνῆεη ἴῃς οἰγουπιδίαηςεβ ἔπεσα ηἠοϊεα ἤᾶνεὲ Ὀεεη αἰγεδν 
ἀεϑογιθεά ἴῃ ἀείδιὶ ἴῃ ας. 2-2; πιογεονογ, ν. 5 15 (561 ἰδυϊοϊορους Ὀγ {δὲ 
βἰάς οὖν. “4, Τῆς οἰγουπιδίδηςία! γ οὔἢς μοδάϊηρ ἀρρθδαγβϑ, ἴῃ ραγίϊςυϊατν, ἴο 
Ροιϊηΐ ἰο 115 Ὀεΐηρ ἴμ6 ννογῖκ οὗ ἃ νυγίϊεσ νῃο αἰἵδπες (α) ννγὰ8 οοἱ δοηυκπτηίεὰ 
νυ 11-- 40 οΥ (δ) ἀϊδγεραγάεά τ. Βγ δοβε (α) ψῇο μοϊ (πε ογρίηδὶ Ὁ. 
ἴο πᾶνε Ῥεεη ]ἰπιϊεα ἴο ο. 5-26. 28, “15. 9--οὐ (Κδηϊρ, ψγῆο {πίη ν. - Ὁ 

δαάεά 5υῦπεσυεσπιγ) 445:46---ἰ6 ΔοσογαϊηρῪ Ἴοοηδίἀογεά ἰο πᾶνε Ὀεθ πε 
βιυρεογβογιρίίοηα ἴο (μὲ ἀἴδοοιγβα, ἰο νὩ] ἢ 1}-49 ννὰ5 ργεῆχεά δἤογυναγάς 
848 8δῃ ἰηϊγοαυςίίοη, Πείμοσ ὉΥ ἴῃς οτρίπδὶ τ τῖος (ταί, σέςολ. Βάεξεν, 

ὈΡ. 6, 13; ΚΙειϊπεγῖί, ρρ. 22, 168), ογσ ΌΥ ἃ βοπιεννῃδὶ ἰδίοσ παπᾶ (ἸΝ Ἐ11Π. 
Ορηιῤ. Ρ. 192 ; ΚΚυδηδη, 8 7, ". 12; Ναϊείοη, ϑέμα ἐδηι, νῖ. ᾿. 225; ΝνεΞίρὮΔ8), 
ΡΡ. 82, 87); Κδηϊρ,, ΣΦ έπδ, Ὁ. 212 .), ν. 5 Ὀεΐηρ' ἰπϑογίεα δἱ (ἢς βαπὶὸ ἴτας ἃς 
ἃ σοπηδοίίηρ ᾿ς. ὈΠΠΙπιδηη (6) οὐ (Π6 σοηίγαγυ, νῆο οὔβογνεβ {ππιὶ (Ὡς 
νεγθο5 ἱποίιἀα 510) ρῃγαβεοϊορίοδὶ γα νη ϊοἢ ἀγα ποῖ ἔἴποβς οὗ Ὁ (5ες 
1π6 ποῖ65), αηά (μαΐὶ ν. 9 ἀρρϑδῦβ ἴο Ῥε Ὀογγονεα ἔγοτῃ 417, νι ο ἢ ἔογιως 
(Ξες ποί6) ρατί οὗ δὴ :η|δεγίΐορε ἰῃ ἰῆῃς οτγρίηδὶ ἡαγγαῖϊνε οἵ ς. 3, ςοηξι ἐγ 
ἴῃς βϑυρεγβογίρίίοη ηοΐ ἴο Ῥὲ οτἱρίηδι, θυῖϊ ἴο αν θεεὴ δ δά πεγε ὃν δε 
Ἐξεάδοίον οἵ Ὠϊ. οὐ {πε Ὀα51)5 οὗ πιδίογίαὶ ἀεγίνεα ἔγοπι ο. 1-2, ἔος (δς ρυτ- 
ΡοΞβ6 οὗ πιαγκίηρ {πὸ αἰπεϊποιίς νας οπμαγαοῖογ οὗ (6 ἀϊδοουγβα νυν ῃι ἢ ἕο] ον Ξ 
(ς. 5-26), ἀπά ἀεοϊαγίηρ ἰπδί ἴΠ6 ““ ἐχροϑιίΐοη " οὗ ““(ἢς ἰανν,᾽ ργοπιπεα ἴῃ 
18, ΠΟΥ Ὀερίη8. ὨΠπὶ.᾽5 δἰἰεπιρί, μοννονογ, ἴο 5μον δαὶ ν. 5 15 ποὶ βυίο- 
ἰορουβ υνυἱὰἢ ν. 5’ ̓δπηοί ὈῈ ργοπουηποςά ϑυσοαβϑἔμ : [Π6 βυρροπί(ίου ἴμ δὲ τῆς 
“Ἰανν " οὗ ν. 6 γείεγβ ἴο Ὁ. 5-11,) δηᾷ πε “" (6 ϑεϊπιοηῖοθβ, βίδίυϊεβ, δηθὰ γυάν- 
πιοηῖβ᾽᾿ οὗ ν. 5 (ο ο. 12-26, ἱπιρίγίην ἃ ἔογοεα αἰβιϊηοίίοη Ῥεΐψοεη ἴῃς πὸ 
οχργοϑβίοηϑ, 1 Οἢ 15 ηοΐ βυβδίδιπεά ὃν υὑδᾶρὸ (56ε ν.5). 

44 44 ἐλ:5] (ΤῈ Ὁ οπιῖὶ αρά.---- Τρ κατ] τ5.---- ατα δέϑονε (Ὀξ' 

255)}] Εχ. τοῦ 211: εἴἰβαννῆετε Ὀξ. μᾶ5. ὋΒΡ 75) (οπ ν.8).--- ΤᾺΣ 

οληάνγοπ οὗ 7 γαοὶ] δυο ΠΕΥ σοπιπιοη ἴῃ πιοϑὲ ὈῬοΟΚΚ οὗ {πε 

ΟΤ., Ὀυΐ σοπίγατγ ἴο [6 ρϑηογαὶ ὑϑαρὲ οὗ Π.., ννῃϊο, ανεπ ἴῃ 

[ἢ6 παγγαῖϊνα ραγίβ, ργείδγβ “411 [5ςγδαὶ" (ου 11); ἕογ 13 3.25] 

443 αἴ ἀεγίνεα ἔγοπι Ῥ, 4119. 33.238 ἔγοπὶ [Ε, τοῦ ἔγοπι Εὶ : εἷςε- 

ψνΏεγε ἴῃ {Π6 ὈοοΪκ ΟὨΪγν 418 2218 (““ 5οῇ5 "ἢ 45 αἀϊξίηριϑηθα ἔγοπι 
ἀδιιρῃςεγθ), 247, ἴπ6 πεδάϊηρ 44.456. 46 δηά [6 5ιιρβογιρίίοη 

2809 ()0}).---4δ, 7 6εέέηιοτιῖ65) 611.30: οἔὗἉ, τ Καὶ, 28. 2 Καὶ. 1η15 238 (4]} 
Ὠουῖϊ.); δηὰ 866 Ῥεῖον. ὍΤῃε ιΙάἄάδεα οὗ ἃ ““16ϑ(πιοην ̓ (οΓ 
“ς  η655 ἢ} 15 ἴΠαΐ οὗ δὴ ωίέεοίαϊίοη, οὐ ἔογπηαὶ αἢήγπιδίϊοι ; 

ἤδηοθ, 85 τγοίογγαα ἴο αοά, ἃ 5βοίθπιη ἀδοϊαγαίίοη οὗ Ηἰβ ν}}}} οἡ 

ᾷβ. ".] 617: Ὁ, ἘΠΘεννΒογα (Ἰπ ἘΠ15 ἔογπι) οἷν 5. 2519 γ858 ογὅ οὐ 14.212, 
δηὰ 14 (ἰπ|65 ἰῃ 8. τὸ. ἵνπεη νυγ θη 2έεηε (πγ}), ἔπε νογά τῷ ΞΔΙΝν 

Ροϊπιβά πὲς (αι Κ. 252 Κὶ. 1η18 233 ετ. 4431 (ἢ. 2919. 2 (ἢ. 3431 Νε. οἷ", απά 
8 {{πι6ὲ5 ἴῃ 58. 1197), νοῦ νου] θ6 {Π6 ρ]. οϑβίγ, οὗ πυν (ϑίδάς, ὃ 320). 
Α οοπιρατγίβοῃ οὗ ἴῃς ἔννο σύουρβ οὗἩ ρᾳ558}} 65 (6.5. οι Κὶ. δὲ νὰ Ὁι. 617 

. ὭΔΚΟο5 ἴἴ ονϊάοηΐ, ποννενογ, (μαὲ (μ6 ννογάβ, ἱβουρ αἰ ογθηΕν νουσδ]χεὰ, 
ἄο ποὶ ἀϊἔθον ἴῃ πιοδπίηρ. 



Ϊν. 44-.49 δῚΙ 

Ροϊηΐβ (Ἐβρθοῖδὶ ]γ) οὗ πιογὰὶ οἵ γϑ!ρίουβ ἀπῖγ, οὐ ἃ ρῥγοΐδϑβϊ 

δραϊηβδέ ΒυιπΊδη ργορθηβιῖν ἴο ἀδνιαἴα ἔγοπι 1 (οἷ, 2 Ἴ})Π 20 Ζοσίζν 

οὐ 2᾽»0ζεε: αραΐγϑέ [ποῖ 1εγι20], 2 Ἰζ. 1η16 [6τ. 11 "8. σοῦ 819 Νβῇ. 
925. 39.830) ὝΠε ψογά σδπια ἴδιι5 ἴο Ὀ6 ιι564, ὑΓΙΠΊΔΓΪΥ ΤὨΣΟυΡὮ 

τῃ6 ἱπῆἤμπσηος οὗ Ὠΐϊ., δηά νυσχιΐογβ οὗ (ῆ6 ϑᾶπὶιῈ βοῃοοῖ, 845 ἃ 

Βεηογαὶ ἀεϑιρ δίίοη οὗ πιούδὶ δηά γαεϊρίοιι ογάϊηδηοθβ, οοη- 

οεἰνοα 45 ἃ ᾿Ὀἰνιπεῖν ἰπϑευϊεα σἰαπάαγα οὗ οοπάπος. ΕἾ56- 

ψνῆδγα, ρδγίου]αγῖγ ἴῃ Ρὶ, [ηΠ6 ἴδγηὶ (10 π6 διηριἶατγ) 15 ἀρρ! δά 

ΘΡδοίαν ἴο ἴδε Πεοδίορια (Εχ. 2516. 31 4118. ,ω439; φομρ. {Π6 

δχργοϑβϑίοηβ, “"᾽ΆάΚ τ, Ταρογηδοῖθ, οὗ τῆς δϑι πον," 2522 4821 

αἦ.), ἃ5 ἃ σοηοῖδα δηά [όσοι θ]α βἰαίθπηιθηΐ οὗ ἀοαβ ν}}} δηά 
Βυπιδη ἀπ1γ.--- 7.6 οζαέμέες απα 1.6 7μεζργηθ᾽5] 41.---- θη λον 
σα» Τογέλ οἱ οὗ Ἐφ»έ] 5ο ν.46, ὙΠδ ρῆτγαϑβθ, ἀδβογίρενα οὗ ἃ 

δία αἱ 16 νϑῦγ επά οὗ ἴΠ6 40 γεδαῦϑ᾽ νδηάδγιηρβ, οοιϊά ποῖ 

ἢν Ῥδδθη ψυγιζεη ΌΥ ἃ οοῃίοιρογαγΥ ; [ἴ πιιιδῖ σρτηρ᾽ ἔσγοπ ἃ 

{ἰπ|δὸ ἤθη [ἢ6 40 γϑδζβ ἴῃ ἴδε ψιη]!ῈᾺἄσγηθθς Πμδὰ ἀν!ηαϊεά ἴο ἃ 

ρΡοίηι.---465, Ξενοηα 7ογἄαη) 1}.--- 7... ἐλ γαυΐησ, ὧσο.} 439.---- 
δέον... Τἴοελδοη] τ' 43.---4θ0.-49. ΤΕ νυγίϊεγ ἔδῖίκαβ. οὔοδ- 
βίοῃ, ἔγοπι ἴῃ 6 πιδηζίοη οὗ [ἢ ““ἰΔηά οὗ δ:18οη,᾽ ἴο τηϊζοάιϊιοα, 

ἴῃ ἴπε πᾶηηογ οὗ ἴπε Πουΐ. ννυγῖογβ (οη 18), ἃ ποίϊοβ οὗ δ: οη 5 
ἀεΐεαϊ, δηά οὗ ἴδε τογγιΐογυ ἴδίκδη ἔγοημι πὶ δπὰ Ὅρ. Τῆε 

νϑῦϑθβ, 65ρ. ν. 7.49. ἀτὰ οοηπροοίεα ἰοοβεῖὶν νι ν. 46.46. δΔηά τῇδΥ 

Ὀ6 δὴ δάάϊίοη ὃν ἃ ἰαΐογ απὰ (Κὅη. ρ. 212). -----ϑηιοξο] 288,---ΑὉ) 
Α»αἅ ἐλεν Ἰοοξ, ὧο.]. 283. ,8.-- -Βογοπά 7ογάαη, ἐοτοαγαῖ ἐλ ϑιε7ι- 

γ»ρίηρ ν.41 705. 115 1210 (ροίἢ 3).---48-49, δύνει ᾿Α4γοἷ ον, ὥ-.] 
51 ΟΡ ΒΕΥ αὐγιάρεά, ἀπά αἰϊεγεά, ἔγοπι 2866 χδὺ. 1 ΤῊ ΟΥΪγ τγὰ- 

τηλγκδῦϊε νατίαιίοη 15 [Π6 ἔγεβἢ πᾶπια δζοη (7) ἔογ Ἡδγπίοη, 

ὙΠ ἢ 5 ποῖ ἔουπά εἰβεννῆεγε. ὁ γεδάβ ὙΦ, 45. 39; Ῥαΐϊ [ἢ 15 
5 πο ἀοιδιί ἃ οογγεοίίοη οὗ [6 Ηθῦγον ἰοχῖ: [ῃθγο 15 0 

ΔΡΡραγεηΐ τεάϑοη ΨὮΥ [6 7: ΩΌ)71Ω7; Ὠᾶτὴθ οὗ ΗἩδγπιοη 5θοιυ]ά 

βανα Ὀδδη υ56Ἁ Ὦοτζα. 

ν.-ΧΧΝν]. ΧΧΝΠΙ. Ζ.46 Ἐαῤοερίίτον οὗ ἐἦε Ζατυ. 

ΤὮ15 σοηδβίϑῖβ οὗ ἔἴννο ραγίβ, οἰθαγίν ἀἰβ ηρ 56 α ἔγοπι δδοΐῖ 

οἴπαογ, Ὀοΐϊῃ ὉΥ {ποῖὶγ σοηϊδηΐβ, δηᾶ ὃν ἴῃ6 οροηΐϊηρ ννογάς οὗ 

121. Τα “γεξ ραγί (0. 5-11) σοηβϑίβ οὗ ἃ πογίδίογυ ᾿ηἰγοάιτος- 

τίοη, ἱποιιϊσαίίηρ τῃ6 ρερμογαΐ [Ὠδοογαίις ᾿γίποῖρ]65 Ὁ νοῦ 
6 
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Ιϑγδοῖ, ἃ5 ἃ παίίΐοῃ, ἰ5 ἴο Ὀ6 ρονεγπθάῦ. Τῆς σδοοραῖ ρΡατὶ (ς. 

12--26. 28) ἰηοϊιἀ65 1η6 οοὰς οὗ φῤοοΐαξ ἴανν5, νυ ϊσἢ 11 15 ἴδε 
οδ]εοξ οὗ ἴΠ6 ἰερΊϑδίοῦ ἴο ““Ἔχρουηά᾽᾽" (15), Ψ ἢ τεΐδγεπος, ἱπ 

ρᾶτεσυΐϊαγ, ἴο ἴπ6 ρυγροβθες ψῃϊοῦ ΠΟΥ συῦθογνα, δἀπὰ ἴο ἴδε 

'ποῦνοβ νὨ:Οἢ 5 Ποῖα ργοπιρίὶ {μεὶσ ορβογνδησα. 

Ν.-ΧΙ]. ἡ Πογίαϊονγ 792 γοαμοΖζοη. 

Ο. 5-11 οοηϑδιϑῖβ. Θβϑθη δ }}Υ οὗ ἃ ἀδνοϊορτηθηΐς οὗ {ἢς ἤχει 

(οπιηδηάπιοηΐϊ οὗ ἴῃ Πεοδίοριιθ. ΝΠ ννᾶγπὶ δη ἃ ρογϑυδϑῖνε 

εἰοαιιεηςα, 6 ἱεριϑἰδίογ βεῖβ θείογε ἰβϑγδοὶ 15 ὑγι πηάσυ ἀπίν οἱ 

ΙογαϊῖΥ ἴο Τεμονδῆ, τὐρὶπρ' ὕροη τ [6 πιοῖΐνος ἴο οὈδάϊεδπος 

ὉγΥ ΨΏΙΟὮ 1ἴ οὐρῆς ἴο 6 ἱπηρεῖ]εά, Δηαὰ ννατγηϊηρ ἰ ἀρ αϊηϑςὶ {πὲ 

πιδηϊοϊ ἰοπιρίδί, οηβ ἴο πορ]θοϊ ] 655 Ὁγ τ ῃ]οἢ 11 τσ ϊ ὃἊ 

αϑϑδϊϊεά. ΗἊ Ὀερίηβ ΌΥ τεπηαϊηρ ἴϑσγδοὶ οὗ ἴῃ σονεηδηὶ 

. σοποϊπάςά νΊἢ 1{ δ Ηογεῦ οἡ ἴπ6 Ὀ4515 οὗ ἴ[ῃ6 ΠὨεοδίοριο, ἀπά 

οὗ {π6 ργοπιῖβα ννῃϊοἢ {πὸ πδίίοη δά ἴπδη σίναη [Π δὲ 1ἴ τνου]ὰ 

ΟΌὟδΥ νϑαίονογ ἔπΐυγα σοτμηπιδηάς [εονδῇ πιὶρῇΐ ἰδ ὑροη ἰἱ 

(α. 5). Τα [σγδο τε 5 ππἀαπιεηΐαὶ ἀυγ 15 ἴο ουε ε πονδῇ, ἴο 

Ὀς ἀενοϊεά ἴο Ηἰπὶ νι τηΐδηβα δηά ιτπαϊνἀεα αβσδοξίοη, ποῖ 

ἴο ἔογρεϊ Ηἰπὶ ἴῃ 16 δη]ογπιεηΐὶ οὗ πιαίογιὶ ργοβροσγι, οἵ ἴο 

[ογϑαΐζα Η:πὶ ἴον δλίςε ροάβ, Ὀιιίζ ἴο βδεγνθ Ηἰπὶ ἰουδῖν ᾿ἰστηϑοῖ, 

δηά ἴο [δδοῦ ἢ15 ομ!]άγεη ἴο σεγνα Ηϊπὶ ἰογαν αἰαεγνναγάς (ς. 

6). ὕροη επίεγϊπρ᾽ Οδηδδῆ, ἢο ἴγιισα 15 ἴο 6 πιδάς τυττἢ {πε 

Ο(αηδδηϊίος, ἢο ἰπΐογοοιγϑα ν ἢ ΤΠ 6 πὶ 15 ἴο Ὀ6 τοϊογαϊθα : 1ςγδεὶ 

15 Ποῖγ ἴο ]εῃονδῇ ; δηά πιοίϊνεϑβ οἵ ἔδαγ, ποΐ [655 ἤδη οἵὗἩ ρταδῖϊ- 

τυ6, 5μοι!]ἃ ργοπιρί 1 ἴο ρῖνε εἴεοϊ ἴο Ηἰ5 νν}}} : ἴη τἴ5 στιιςαάς 

ἀραϊηβδί πεδίπαηϊβηι, [ἃ ΠΊΔΥῪ τοδὶ δϑϑυγοά οὗ Ηἰς Ἔνθ ὑσγοϑεηῖ 

αἱὰ δηά βισοοιτγ (ς. 7). [μεΐ Ιδγδαῖ γτεοο]δοΐ [ἢ ἰα5ϑοης οὗ τῆς 
ν] ἄοτγηθ55, δηὰ ἰαῖα ἴο ποαγί 5 ἀδροηάδηοα ὑὕροὸῃ Γο ονδῇ, 

ες 1 θα ἰαπιρίδά, ἰη {πΠ6 πᾶσί οὗ (6 σοοά {πῖηρε οὗ σβϑῆδδη, 

ἴο ἔογρεῖ {πε αἴνογ, δπὰ ρεγιϑἢ {κὰὸ πε παίίοηβ νοπι αοά ἰς 

οδϑδίηρ ουὔἱν Ὀεΐοσγα 1 (ς. 8). [μεἰ ϑγϑοὶ, αυγίμεγ, θενναγε οὗ ςεὶῇ- 

ΓΡὨθουβηθ55 ; ἰδεῖ ἰξ γοπηθρογ πον ἔγοιῃ [Π6 Ῥεριπηῖϊηρσ ἐἰ 

[85 βδῆοννη ἃ ψν {|| δπα γε ῦε]]!οιβ ἡδέιγα, ἀπά ἢον 115 ῥσεϑθηῖ 

Εχίβίθηοα ἃ5 ἃ παίΐοη ἰ5 ἄπ βοϊεῖΥ ἴο επονδῆ᾽ 5 ἰογθθαδγδηος 

(ο!--το11}). Εογ ἴπε656 δηά οἵποῦ πηογοῖθβ, [Π6 ΟὨΪΥ τεῖΐυση ποῦ 
]εμονδῇ ἀδπιδηάς 5 Ἰονίηρ' δηά γεδαν οδεάϊεηος (τοὐϑ). Απά 

{Π|5 οὈαάϊδησα 5ῃοι]ἃ Ὀ6 ὑγομηρίεα Ὀγ {πε ἱπουρῆϊ οὗ {πε ἔανουσ 

τι ------.--α τας ᾿ ΒΒΝΝ “» 



γι. ττὸ ὃ 32 

ΜἹ ἸνΒΙΟἢ {86 Ιογά οὗ πδανθη δηὰ δαγίῃ πδά νιβϑιιεά [5γδαΐ 

(1.1 4.22, οὗ [με ἀδεάς ψγοιρῆς ὉγΥ Ηἰπὶ οἡ 115 θ6ῃ δ] δὲ τῃ6 

Εχοάιυς (1119), ἀπά οὗ 115 ἀδερεπάθησεα ὕροη Ηἰπὶ ἔοσ 115 Γαΐυγα 

Ῥτοβρεγιν ἴῃ σδηδδη (1110-2), ὙΠ νντιίεσ οηάς 1Π15 ραγὶ οἵ 

ἢ αἴδοοιιτθα ΌΥ ϑοϊ θη τοι ηαϊηρ ἰδγδοὶ οὗ ἴῃ6 ἴνο 

Αἰίογηδίναβ, (ἢὯ6 Ὀ᾽απϑίηρ δπα ἴΠ6 ουγθθ, ον οΟβεσγαα ἴοσ 15 

δοοερίδηοσε (1136:82), 

Υ. 1-.18. ΤῊ οονθηδηΐ οομοϊπἀθὰ ὃν θθιονδ τῖῦῃ 5186] 

δὖὺ ΗΟΙΘΌ, οα ὕμ0 ὈΔᾶ818 οὗἠἨὁ [80 ὨΘΟΔΙΟΡΊΘ.---1. ΤἼΣ αἰπὶ οὗ {πε 

ἀϊδοουγδε (ο. 5-26. 28) ἤεγα Ὀδριηηϊηρ,, νὶΖ. [Πδὲξ ἰ5γαθὶ πΊδῪ 

Ιεδγῃ, δηά οὔευ, [Ἔμονδῆἢ᾽5 σοπιπιδηάσ.--- 42 7ςγαο) 11.-- θα’, 
Ο “γαοῖ) 64 οἱ 2ο8: οἵ, 41 651.--- Ζ ἐς 44»] 42..---Οδεογυο ἐο 40] 
οη 45.---2-.-ἰ18 (21). Τῇε νντγιϊεγ θερίηϑβ ΌΥ γεπιπαϊηρ' [5γααὶ οὗ {πΠ6 
ξιυπάδηιοηϊαὶ! ρῥγηοῖὶρίεβ οὗ [6 σοναηδηΐ, 45 επιροάϊεα ἴῃ {Π6 

Τεοδίοραε (413).---ϑ. λοΖ τοἵξὰ οἱ γαέλ6᾽5] τ 5 οονεηδηΐ ννᾶβ5 

γταδάς ποῖ τ οὐ ἰογοίδίογβ, [6 ραϊΐγιαγοῦβ (451. 87 γ8. 13 818) 

Ὀὺϊ νὴ ἢ πὸ (4233), νἢο ἀγα ἤδσα αἷϊνα ἴο- δ (οἷ. 44): 1[{ 15 τῦδ, 
τπεογεΐογθ, νῆο ἀγα θοιηα ὉΥ {Π6 ἰδγπὶβ οὗ 1ἴ. Τα ἔδοϊ τπδΐ 

{πὸ ρστοαΐοεγ ραγί οὗ πῆοβε ννῆο βἴοοά δἱ ΗἩοσεῦ, 40 γεαγς Ὀεΐοτγα, 

Πιδά ρα5βθά ἀνδυ, ἰ5 ἀϊβγεραγάβαά : οἷ. 15:1, δηὰ οἡ 189..- -4, 2.6 

20 ποθ φραζα 7ελουαλ) ἴμιι5 βοϊ επιηΐν δηὰ ἱπιργαβϑίνεϊν ννᾶ5 {Π6 

σονεπαηῖ ἱπδιιρυγαίθά.--- 5} Ὧ.5] οὗ. Ὁ δὲὲ ὯΣΒ 3410 Εχ. 4231] 

(Ὀοϊ οὗ Μοβεβ), αη. 4251 πᾶ. 622: Ῥ.}2 ἣν Νὰ. 1414 15. 528.--- 

Ομ ο λό ηιϊοί 7 ἐλ6.3,γ6] οὐ 413,---ὅ, 7 εἰαμαζρρ δοίπυσοη )ελουαλ 

“ρα γοι, 5.7 186 ννογάϑ, ἴο »γπομγιέ, ἀγα ραγεπίμείοδὶ (Ξες ΕΝ..), 

ἀεςογιθιηρ᾽ {Π6 ραᾶγῖ ἀκοὴ ὉγΥ Μοβεβ δ5 πιεαϊαΐοσ θεΐννθδδη αοά 

δηα ἴῃ ρεϑορίε---οὗἩ σουγϑα, 85 ἴΠ6 ἴθ γπΊ5 υϑεα ᾿πιρῖὶγ, δὲ 16 

τἰπ|6 θη ἴῃς εοδίοριι ννὰ5 ργοπιιραΐεα, ποΐ ἴῃ Π6 σοπΊ- 

ταῦ πϊοδίίοη οὗ σοπιπιαηάς γεσεῖϊνθα ΌΥ ἢϊπὶ συ σου θηςν, 520-28 

(235-81) 414, ὍΠε τεργεβεηίαϊίίοη οὔ Μοβεβ δ5 πιβάϊδίογ, ἔογ {ῃ6 

Ρύγροβα οἔὗἉ ““ ἀδοϊαγίηρ' "᾿ οὐ ““στερογίηρ ᾿" (566 Ὀεϊον) {ῃ6 ννογάς 
οἵ {πε Ὠδεοδίοριτα, 15 ἀρρδγεηῖῖν δὲ ναγίδησα τῇ ν. 4 19. 21 (22, 2) 

45.15.16 τοί, ἴῃ νοῦ  Θῃονδῇ 566 Π15 ἴο θῈ ἀδϑοῦ θεα δ5 ἢαν!ηρ᾽ 

βροόΐίβθηῃ {παπὶ διιάιθὶν ἴο ἴῆ6 ρθορίθ. [1 ἀρρϑᾶζγβ, μοννδνογ, 

Υ͂. 8. 1Π)Μ] ἐπιρβαϑίζίιρ, ἔπε βυθῆ ἴθ Ὁτκ (Ο-Κὶ 8 125. 25; 1 5. 1033 252), 
ἀπά ἴδοη ζυγίμογ βγεηρίπεποα Όγ 2] πὸ πῦν, ἴῃ ἄρροβ.--- Βαϊ ΠῚ 8, τς, 
ποϑε ἢεγε το-δγ,᾽ διο.---ᾧ. 293 Ὠ29] ““(νν11}} ἕδαςς ἰῃπ ἕδος, '---δὴ 1πιρ]οῖξ 
Δσουβ. οὗ οἴοβεγ ἀεβηιίου ((-Ἐ. 8ὶ τς6. 2).---8. ἼὮΨ .3)Ν] ἃ εἶγο. οἱ. (Ὀ τ. 
8 τ61)ὴ.---12πῦ] το ἀφείαγο. ““5πονν" (ΑΝ. ΕΝ.) 15 υϑεά πογαὰ ἴῃ {86 οἷά βθῆββ 
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[Παΐ δοσογάϊηρ ἴο {π6 οοποορίϊοη οὗ Ὁ, {πΠεῸ ροορίς δεαγά ἰἢς 

“ἐ νοῖοθ " οὗ ἀοά, δυΐ ποῖ ἀϊδίϊπος ννοτάς : {6 ἰαίίοσγ Μοβϑοβ 

ἀδοϊατοὰ (Ἴ3Π) ἰο {μεπὶ δξαεγναγάς Απά ἴῃ ἔδοϊ {815 γερτγε- 

βαηίδίίοη 15. ποῖ ἱποοηϑβιβίθδηξ νι Εχ. 1099: 19---Ῥο 1 ἢ νεγϑαβ 

Ῥεϊοηρίηρ ἴο Ε, δηά (ο]]οννεαὰ οὐὔἱρίηδιν Ὁ 2011 ([ἢς Ιηΐετγ- 

τιδαάϊαΐα νεῦβος 1:0320-26 ἐογηηηρ ραγί οὗ ἴῃ6 ράᾶγα]]ε] παγγαῖϊνε οἵ 

}) : δοοογάϊηρ ἴο ἴπεβε ραϑϑθαρὲβ ἀοά 5ρϑαδῖκβ “οἱδά Μοββθβ, δηά 

[πΠ6 ρεορίε ονογῆθαγ [ἢ ἐμυπάογ οὗ Ηἰβ5 νοΐϊοςα, Ὀυΐ ποὺ ἄο ποῖ 

ὨΘΟΘΘΘΑΓΙΪΥ ἤδαγ ἀἰΙσο ΠΟΙΪΥ (ἢ6 δοίιιδὶ ψογάς βροΐζθῃ. --- Ζἦδ 

“ο0γαἷ 97) )ελουαλ) (α ΙΓ, ““νοτάς᾿: 50 Κιβη. Ζῇ. 7. 188ι, 
Ὀ. 18ο. 

θ-18 (91). Τῇε Ὀεοδίορσια, ταρεδίθα ἔγοπι Εχ. 2017, ὙΠΠ 
νεγῦαὶ ἀϊξεγθησοθς, σοῃγθιϊπΊ65 5 Πρ ἢ, ἴῃ οἴποσ σαϑθα5 πλοῦα οοη- 

διάδγαῦῖθο. Τῇ ἰοηρεγ νδγιδίίοηβς δΓῸ πιοϑῖϊν ἴῃ ἀρτεοηδηΐ 

ἢ [Π6 σἴγίο οὗ Ὠϊ., ἀπά {π6 νντιογ᾽5 μαηά 15 τοσορΏ!ΖΔΌΪςα ἴῃ 

ἴπεπι. Οη [δε Πεοδίοριθ ἴῃ ρεηοδῖ, 566 [Πῆ6 ποῖθϑ οἡ ἔχ. 

2011 : ΟὨΪγ ἴδε νατγίαἰίοης ΨὨΙΟἢ [86 ἰοχὶ οὗ Ὠζ. ἜΧΠΙΡΙῖϊ5 1] ΡῈ 

ποίϊοοα ἢεγα.---8, Α ργαυόν ὕμαρο, (εν ἢ) απν ἤόγηι, ὅσο. Ἐχ. 
205 “ἃ δίανβη 1Ππ|8ΡῈ6, 07, () ΔῺΥ ἔογπι, ὅζο.᾿ Οοπιρ. 415... 5; 

Δη 566 δοεῖονν.---9. ον 5.3} Εχ. ονῦν ᾧν. ---19, Οὗεογυό 

οὗ ἴμ6 ψογά, ἴο γεδορέ οὐ {ε11 : 58ε6. ΑΝ. Οη. 4651 Ἐχ, 1481 5. οὐ δος. (ΕΝ. 
ἐο1), ἘΝ. Ὡΐϊ. τηγϑο10. 11 227 χ Ὁ, 416. 4].---8. “) ΨΚ ΠΥῸΠ 3 005] {πε φοη- 
οἰγυσξίίου 15 ἀἸβῆοις, δηά πηοογίδιη. [}ἢ νῖενν οὗ Εχ. 2οὲ (45 1 βἰδῃά5), δηά 
οὗ πε ἔοηάποβϑβ οἵ Ὁ ἔος δρροβίΐοῃ (οη 18}), (ῃε τεηά. δάορίεα αῦὔονς ἰ5 
αἱ ἰθαβϑὲ {ῃς πιοβϑὲ οὈνίουϑβ (30 475 33.235. 1 5 ἔγις, ππῸπ ἀδηοΐοβ ποίπίηρ 
πιαϊεγίαὶ ; δηά πεδήσας ἴὲ πιρῃξς Ὅς οδ᾽]εοϊεα ἱπαὶῖ ἃ πΥπ σουἹά ποὶ ὃς 
““πδάς: δαὶ (δε ἀϊγεοὶ οὐδ). οὗ πη 18 ὕΌΘ ; πὰ ΠΡΌΠ τηδῪ βρη τοί 
ΟὨΪΥ “ἰμδΐ ἴῃ δῇ οδ᾽εοῖϊ ννῃϊο ἢ πᾶν ὃ ἱπιϊδιεα," Ῥαϊ 4150 ““1δδὲ ννυβετγείη 
δῇ οὔἠεοί πιαάα γεβεπηΌ 65 18 πιοάεϊ"" : ἴω πιδκίηρ ἃ ὕο5, ἐπεγείογς, ἃ ποδῃ 18 
αἱ ἰῃ6 58π|Ὲ {ἰπ|6 ργοάιοθ, Τηΐβ ““ἔογπ" 15 ἴπεη, ΌὉΥ δὴ ἱπεχδοἪοΐηθϑϑ οὗ 
ἰδηριαρε, ἰΔἀδηςῆεα τυ (ἢ σοτγγεβροπάϊηρ “ ἔογηι" (“πα 15 ἴῃ πεανϑβῃ," 
ὅζς.} υροῦ ννΒῖοἢ 1 ννᾶ5 πιοάεϊϊεὰ (ΕΝ. εαϑ65 {πῸ βεηΐεηςας ΌΥ͂ ᾿ἰηϑεγίϊην 
““(Βς Κεπθβ5 οὔ"). Ἐναϊὰ (752. 11. 160), Ὗ. Α. Μνεῖρβε, 1}. ἵν. τς6, 
Ὠ1., ἀϊνίάα {Π6 νεγβοβ Ὀΐ. 589 (Ξ- Εχ. 20") αἰ εγαπν, ἰγεαίηρ “ἢ 9 85 ἃ 
οαδι5 ῥεγιάεης, αιλὰ σοηδίγυ εν, : “ἼΒου 58.411 ηοΐῖ πῖᾶκα υηἴΐο δες ἃ στανεη 
ἱπιᾶρα : (44) Ἔνεγυ ἔοσγηι {πᾳ 15 ἴῃ εάν δδονο, ὅτο., ἔπου 5841} ποὶ ὈΟῪ 

ἄονῃ ἴο {Ππεπὶ, οσ ογβῃ!ρ {Π6πὶ." Οἰπεγβ δϑϑιπιιαίε ἴῃς (οχὲ οὗ ἔχ. ἰο 
ἰπαὶ οἵ Ὠξϊ., οπιἰεξεἰπρ Υ ἐπ πο π 31, δά τεπάογίηρ, “ἃ ρτάνδη ἱπιαρα οὐ ΔηΥ 
ἔογπι,"" ὅζο. (50 αἷβο 416: 3. 5) Βα (Π6 σοπιρίπδίίοη ΠΡΌ Π Ὁ05 566 πὶ ἃ ἀουδί- 
[Ὁ] οῆς, δπὰ ἰξ 15. ρβου αγίγ παγὰ ἤθη ἐο]]οννεά, 8.5 ἴῃ 4156, ΌΥ δποίδεγ 
βεηϊίνεα.----. Ὁ132}0] 50 Εχ. 2)οῦ 223; Ὁϊ. 138 ὈἼ2}).. ΤΒς ἱπιρῦ. Οἱ] ἰς 
ογαϊπαυν ἼΞ." 2121) (ἔχ. 453 ὅζς.); δηά 1ὲ 18 ἃ αυδδίίοῃ ΒΟ ἴπ65ε ἔουγ 
δηοπΊδίουϑ ἔογπιὶβ ἄγε ἴἰο ΡῈ Ὄχρ αϊηθά, ΟἿβ. 8 261, δίδάς, ξβ σή4οξ, 5889, 
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(Ἰ Ὁἢ] 161, Ιῃ Εχ. 2οϑ “"γεπιοπρογ." ---ς γολουαῖ ἐὰν Οσοά 
οοηωμαπθαῖ ἐλ66} 50 ν.16 2011; οἵ. 625 248, ἀπά {πε ἔγεαπεηΐ 
“Ας5 ]εβονδῇ βδραᾶκα υὑηΐο {πε6᾿" (οη 123). Α οοτηπλθηΐ οἡ 

[6 ψογάβ βροΐκθῃ, ννβιοῦ 15 οὗ οσουγζβα ποί ϑίγιοι γ δρργοργίαΐβ 

ἴῃ ψῆαῖ ρυγρογίβ ἴο ΡῈ ἃ γεῤογέ οἵ 1ῃε6η1.---14, 4πὼ ἐὰν γπατι- 

σογυαρ2) Ἐχ. 2010 ψῇπουῖ “ 4ηά."--Α4πώ ἐλήπσ οχ, απαᾶ ἐλίριο 
Ω55, απο αἰῤ ἐὰν οαἰ1|6] Ἐχ. 2010 ἢδ5 ἔογ ἴπεβϑε ννογάβ 5ἰ ΠΊΡΙῪ 
“ἐ αηά τῆγ οδἴ16.᾽"---Ζλαξ ἐὰν τιαη-δογυαηξ αν ἐὰν ν»ιαϊά-δογυαγιέ 

7,4} γεδὲ ἂς τοϑσὶϊ ΄ς ἐλοιεἾ [ἢ]5 οἴδιιβα 15. ποῖ ἔουηά ἴῃ Εχ. 20]0, 
ἘΠΟυΡὮ 1 Ἔχργαϑβοβ (ες [Πουρ!ϊ οὗ Εχ. 2313} (ἴη ἴῃς ““Βοοῖ οὗ 

πε Οονεπδηΐ ἢ). ὉΤῇα ρῥῃΠ]δηϊμγορίο τπλοῖϊϊνε αϑϑοιρηδά ἔοσγ {ΠπῸ 

οΟὔὈβογνδποα οὗ πὸ βϑαρρδίΐϊῃ 15 ἴθ δοοογάδηοθ ψιτῇ {πὸ ϑριγιΐ 

τυ ῃοἢ ῥγανδι]5 εἰβενποσγε ἴῃ Ὀΐ. (6... 1212.18. 1.43200 γ1611ὴ- Ἰῦ͵ 

“πῶ ἐλοι σλαδΖ γογρμοηηδον ἐλαξ ἐλοῖς τοαδὲ ἃ σογυαηξ τη ἐλε Ζαρα 

οΥ Εξρ»λέ, απα ελουαῖλ ἐὰν Οσοα δγοιρλέ ἐλδο ομέ ἐλεηιοο, ὅσ. 

[815 νοῦβα 15. ποῖ ἰη ἔχ., {πεῈὸ σογγεβροπάϊηρ ρἷαοε (Εχ. 20}}} 

Ὀεϊηρ᾽ οοουρὶοα ὈΥ ἴπε6 ψΝογάβ, ““ ΕῸΥ ἴῃ δἱχ ἀδγβ [ϑομονδῇ πιαάς 

ἤδάνθη δηά ρασγίδ, (ῆε 568, δηά 411] ἰῃαϊ ἴῃ {π6πηὶ 15, δηά γοϑίθά 

οἡ ἴδε βενθηΐϊῃ ἄδν : ἰπογείογαε ]επονδῇ Ὀ]6σβθαα {πῸ βδρρδίῃ 

ἄδγν, δπὰ παϊον θά τ." Τῇ γϑοοϊδοίίοη οὗ [6 βογνιυἀθ ἴῃ 

Ἐρυρῖ 15 πιδάβ 4 πτοῖϊνε ἔογ Κιηάϊηθ55 ἰονναγάβς οἴπογβ ρἰαςσοά 

1ΪΏ ἃ 51Π1Π|87Γ ροϑίζοη ἴῃ 1515 1612 2418.23 ((δοῦ {1π|6 ἴῃ δἱηϊοϑξί 

1Π6 54π|6 ννογάϑ),---ἰῃ 1515 2418 οοιιρίεἅ, 85 ἤογε, ἢ {Π6 ἰη- 

Ἰυποίϊίίΐοη ἴο τεμηθηροτ ρταίθ γ {π6 ἀοίναγαποα ἔἤθησθ. [ἴ 

ταῖρ ἢ δοοογάϊ ΡΥ βεθπὶ (οΐ. ν.140) ἃ5 16 1π6 οὔβδεγνδησα οὗ [ἢς 

ΞΑΡΡαῖ ἢ ψεγα ᾿ποι]οδίθα Ὡροὴ 84 5:ηλ|4Γ σγουηᾶ; Ὀυΐϊ [Πς6 

ννογάὰβ ΠΙΟἢ ἔο]ονν, ““ ΤΒογείογε ᾿ομονδῇ ἴπν αοά οοτηπηαηάσα 

ἴπεδα ἴο Ποϊά ἴπΠῸ βαρ δι ἀδν,᾽ 5σῇον (Πα {πΠ6 σα αίῃ 15 νιεννοά 

ΠοΓα δ5 ἃ ρεγι οάϊοδὶ πηδπιογιδὶ οὗ [5γδ6]᾽ 5 ἀδ᾽νεγαηοα ἔγοπι Ερυρί, 

Ἰζδη. ἱ. Ρ. 250 ἴ., ἰγοαὲ {Πππὶ 5 ΗΓ ΑΙ ογπλ5, 45 ἱπουρὴ ἴπῸ πησδηϊηρ ννοῦο, 
““ἼΠου 5]14]} ποῖ Ὀς πιαάς ἰο 5ογνὸ {παπὶ (ρᾳ.55. οὗ Ὑ2»Π 20 «μαζὸ ἴο βέγυε, 
]ετ. 173); Ενν. 88 6ός, 8οῦ, 2ςτὦ τεραγάς {Πδπὶ 85 ἰγγορ αἶαν ἰογπιβ οἵ Ο δ], 
Ὀυΐ α!]ς ἴο ἐχρίαϊη βαςιϑίδοίογι ν {Π6 ἔννο ὁ βοιιπάβ. [{{{ΠῸ6 ἔογιῃβ αγὲ Ηοῖ., 
πὸ ἰάδα οὗ οογιῤιῖδον» Ἰἀοϊαίγυ, νημθῖπεγ γοβϑυ! ηρ ((165.) ἔγοπι ἐχίεγηδὶ 
Ῥτεββυγο, οὐ (Κη!) ἔγοτι απ ἰγγοββ! 016 ἱηιναγά ἱπιρυ]5α, 15 γί βοῖϊαὶ, δπά 
ποῖ ἰδνοιτγεά ὈΥ ἰΠπ οσοηΐεχί ; 1 {παν ἀτὸ Οδ], πε ο βοιιπάβ αὐὰ υπδοοοιηΐεά 
ἔοτ. ἵὕὕπάεγ {πε οἰγουπιδίδησαβ, {π᾿ πιοσδὲ ργοῦδοία νῖενν 15 (μαὶ οὗ Ο-Κ. 
(8 ὅο ΒΕ. 1), ἰμαὶ 16 ρυποίιαίοτα ἱπίοηοα (Πς ἔογι)β ἴο Ὀ6 υπάεογοιοοά 
825 Ηοΐ,, διι (Παΐ (Π6 οτρῖπαὶ ργοπυποίαιοπ τνὰ5 (45 γορ ατῖν οἰβοννῃογο, 
6.5. 6γ. 1611) ΟἽ 18, Ω12.}}.---12. “10 })] οὐ 1}, 
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δηά οἵἉ ἰἴ5 τοϊδιίο ἴο εμπονδῆ, νοῦ ννὰ5 βοδὶθά {πογοῦυ (439: 3 

γγ6:8 δο.).---- 70 λοϊα (ΠΛ) })}] ταίῖμεγ ἃ ἰβδοῇηῖσδὶ Ἔχργεββίοη, υ56ἃ οἵ 

{ΠπΠῸ Βα αϊῃ οἠΪΥ οποα Ῥαθβϑιάδϑ, 'η Εχ. 4116 (Ρ). Οοσιρ. οἡ 16]. 

---16. Ηοποιγ {πγ ἔδίμογ δηά. ἐγ πιοίδογ, ας γελουαλ ἐὰν Οσοά 
οογπγηαηοδα ἔλεε; αὶ ἴν ἀδνβ ΠΊΔΥ Ὅς ἰοηρ, σηα ἐλαΐ 1ξ γᾶν 

δὲ τυοῦῖΐ γογ ἐἦδο, ἀροὶ ἴπῸ ἰδηά νν»ῆϊοῆ ] πονδῇ ἴὯγ Οοά 15 ρινίην 

{π66] {πε ἔννο 1[1411ς]Ζαά οἶαιι565 ἀῦα ποί ἰὴ Εχ. 2)οῖξϑ, ΝΠ {πὲ 
ἢγϑι οἶδιιβα, οοπρ. ν.12; {1πΠ6 βεοοπά οἴδιιδα 45 ν. 36 (29) 618 1.235. 38 

227.---17 (ΑΥ̓͂. 1)-20). ἴῃ Εχ. 2018-16 τὴ6 6. ἰο {πε οἵῃ (οπι- 
τηδηἀπιθηῖβ ἔογπὶ οδοῦ δὴ ἱπάδρεηάδηξ βοηΐθησε: ἴῃ 1. {ΠΟΥ 

α΄α οσοοπηδοίεα ὈΥ (6 σοη)]υποίϊοη (ἔργ), ῥὈτοάυοϊηρ ἃ πιόγε 

βονίηρ ρεγίοά. ϑιπηίαγίν ἴῃ ν.18 (ΟἹ). 17 (20). 4π|ώή ἑλοιε ὁλαὶϊέ 
μοί σηστσοῦ ἀραΐηοζ (1016) 2ὼ.») ποίρλδοι7, ας ἃ ναΐπ τοίζγι655] 
δ ἐδ. ἃ ΠΟΙΙονν, ᾿πβίποογα πα 585: ἰη Εχ. 2015 Ὑρ᾽ ἽΡ ὦ. 6. 
ἀεβηϊοῖν ἃ Κηλδο «τὐἴδηδες, ἰδ τῆογε σοπηπιοη δχργοβϑϑίοη (Π. 

1018 5. 2712 Ῥγυ. 6᾽0 145 2518) ..---18 (21). Α4πώὼώ ἴποὺ 5ῃαϊῖ ποῖ 
ἄδϑισα ΤΥ ποῖρῆοιυτ 5 δ, σπα ποι σῆς ποῖ δοηρ 707 ἰῇΥ 

τγ πεὶρηρουτῖβ ἤοιδα, δὲς Μοία, οὐ Ὧϊ5 πιδη-βαγνδηΐ, ΟΥὐΓὁἠ ἢ 5 

πιαιἀ-ϑογνδηΐ, πὶ οχ, ὅτο.] ἰη Εχ. 2017 ““ὝὙδου 5]: ποῖ ἀβϑῖγε 

[ὩγΥ ποὶρΡου τ᾽ 5 μοιδ6, ἴῇου 5ῃδ]ὲ ποῖ ἀδβῖγο ΤΥ περ Ουγ᾽ 5 

αἱ, οὐ ἢῚ5 πιδηςϑοσνδηΐῖ, οὐ ἢϊὶς πιδιἀ-ϑεγνδηΐ, 07 ἢἰ5 οχ,᾽ ὅζο. 

Ιπ Εχ. “" ᾿ ραῖς ἴο Ὀ6 566 1ἢ ἃ σοπιργομαηβῖνα σθηϑο, 

Θπιδγδοίηρ' ποΐ οἡΪγ ἴδε δοίπ8] ἀννο!] σ᾿, Ραϊ 4150 τυ] ἴ, 

ΟΧ, 855; 8η4 οἴδοῦ ροββθϑϑίουβ σοῃϑίταηρ ἃ ἀοπγοβίις ἊβϑίδὍ- 

ΠΙΘῃπγχοηΐ (οἴ. αη. 153 [οὐ 8185), Ἔχαπιρίεβ. οἵ ψῃϊοῃ ἄγ δἤες- 

νναγαβ βρβθοιπεά βαραγαίοϊυ ; ἴῃ Ὠϊζ. {πὸ ψιξδ, 45 {πε ἀξδαγοϑί δηὰ 

οἰοβαϑί οὗ ἃ πιδ᾽5 ροββθϑβϑίοῃβ, 15 παπηδά βεραγδίοϊυ ἴῷ {πὸ ἢγϑι 

Ρίαςθ, δηά “"ἤοιι6ε᾽" 15 1Ππηεα ἴο οτάϊπαγν ἀοηηθϑῖο ὈΥΟρΟΓΥ, 

ἰαπά, βδεγναηΐ, οχ, δηά 8455 θεϊηρ' (πε 1Π1ππ|5ἰγαϊίοηβ σποσεη. ΕὉγ 

“( ἄδϑῖγα ᾿" (Ἴ2Π) ἴῃ [Π6 βεοοηά ρΐίδοςθ, 1. μ85 ΠΝ ΠΠ, ΔρρΑγθητν 

ΠΊΘΓΕΪΥ 85 ἃ γβείογίιοδί ναγιδίίοη; ἔογ Πλδτσ, ΠΟ ΡἪ ἃ δοπιε- 

ννδαΐ βἰγοηροῦ ἴεγπὶ πη ἽΦΠ, δηᾶ γαγού, δββραοίδὶν ἴΏ ᾿γοβα, 

ἄοοβ ποῖ ὄεχρῦϑϑϑβ ἃ βυρϑίαπιαδι ἀϊεγοηῖ Ιῴθα. ἽΘΠ, ὄχργεβϑος- 

ἴηρ᾽ ἴῃ 1561 ἃ ρεγέεςιν ἰαννἕα! αθεοῦοη (18. 5232 5. 68:7 (.6)), 

ΔΟαῦΓα5 ἔγομι [ἢ6 οοηΐϊοχί [Π6 56η56 οὗ 51η[μ] σονείϊηρ (οἴ. Μιο. 

23 Εχ. 4422): ἔογ ΠΊΝΠ, σοπιρ. 2 5. 2315 (ἘΝ. ““Ἰοηρεά ") Ῥγ. 

144 228 ΡΞ. 45136:), 

19-80 (292-38). Πθαᾳπυθδὺ οὗ 10 ΡΘΟΡ}10 ὑμδὺ θθονδ 8 ἔαῦχο 



Ν. 1τ6-2ς (28) 8; 

ΘΟΙΩΙΔ 48 Τρ ὐ ὯΘ σοηνθγθα ἴο {8 θπὶ ὈὉΥ ΜοΒθ8.---19 (22). ὑνΠ 
θην] 411.---Ααπα λό σαἰάρα το γιοῦ ()Ὸ" Ν01)] ἃ5 ννὲ 5Βῃου]ά 58γ, 
“Ἅ δηά ἢε ἴῆδη βίορρεα᾽": οἷ. Να. 1135.--- “44 16 τογοίο ἔλθη, ὅ᾽ο.} 

{πε 5ἰδίθμηοηϊ δηζοίραίθβ ψῆδι, δοοογάϊηρ ἴο 99} Εχ, “2180. 

ΟὨΪΥ ἰοοῖς ροἷδος συρδοαυσμίίν; ἰἰ 15 ἰηϊγοάυοεα πογα ἔογ τῃ6 

Ρύτζροβα οὗ οοπιρ[οἰϊηρ᾽ {πΠ6 πδγγαῦναε γεβροοίηρ' ἴῃς Ὠδοδίορια. 

- 390-94 (298-97). Τῆς ρϑορίς γεχιδϑδῖ (οοπιρ. Εχ. 2018-21) (ἢδὶ 
ἴῃ δυΐωυγα Μοβεβ πῆδῪὺ βρεαῖς τ ἴΠ6πὶ 45 αοα᾽ 5 τεργεβθηΐδίινα. 

-8ὸ (293). διε ΛΓΔ] 123.-- Τρ λϑαάς 97 γοιν ἐγίδ65] τἱδ (ςξ. οἡυ 
299).---Φ}ωδν»")] οἷ. 271 299 419. 38,- 91] (94). Πὲς ργεαξ,655) 434.--- 
Ἦνε λανο λοαγα λὲς πυοΐρο, Φ-".} 413. 38. ΟΤλαί Οοά ἐοέλ τῤεαᾷ τοίὰ 
γγεῶ»ιγ αγιαἶ 6 ἐζυείλ] σοηίγαγυ ἴο βἜπεγαὶ ἜἼχρϑγίθησε : οορ. 438, 

τνῖτἢ ποῖε.---,)ῷ..-94 (935-27). Νενογίμε!εββ (6 βρεοίδοϊα 15 ϑοἢ 
ἃ ἴογγι]6 οἕδ, δηά 1 οσδη 50 {1π|6 θῈ Ἄχρεοίβαά {παῖ τῆ6 ναγαϊοὶ 

οἴ ἐχρθὔβθησβ Ψ1] ἀρίη ὈῈ γενεγϑαά, [παὶ {πον ἀγεδά ἴο ννἱπ6 55 

1ἴ Δὴγ ἔαγίμογ.---28 (26).---ΑἱΚ 3651} ἴῃς δχργεββϑίοη βοπ)εῖπηθ5 
δ ΓΔοΘβ 411 ἱἰνηρ Ῥείηρθ (45 ἀη. 617-19 Νὰ. 1816): ποῖα 

σοπηπΊΟΩΪΥ 1 ἀδποία5 τηδηκὶπα δἱοης (6η. 612.18 Νὰ. 1653 -- 2716 

15. 405.ὅ α“1.): οἵ. 26χ, Ξ 6. Τῇα οχργοββδίοη ομαγδαοίαγζαβ 
Εἰνίηρ ογεδΐυσγεβ, ἰπ δος σοηϊγαβί ἴἰο αοά, 845 ἔγαι!, υηϑυῦ- 

βίδηϊιδὶι, δηά ἀδρεηάδηϊ (15. 418 [6γ. χγὅ [0Ὁ 1τοἢ).---Ζλαξ λαΐλ 

Ἀεαγή, ὅσο. απῶ ἐϊυθα} οἴ. 438.--- ΤὴεΕ υΐπρ᾽ Οοα (Ὁ τι Ὁ ΠΌ.}] 815 
“ἐδ ηϊδοδηΐ δηά πιονίηρ᾽ πδπΊο᾽ (ϑαπάδυ, 8.»έ. ΖΣεοί. 1803, Ὁ. 

124, οἵ. 153) γασυγϑ 1 5. 1220.38 [6γ, τοῦ ,γχδθξ. (ΟΠ ") 2 Κι. το" 16 

( ΞΞ [5.3γχ8 0; (π 55} 05.3.0 ΗοϑΚ. 21(110)Ρ5.4.28 8457; Πδη. 651. ΤῸ, 

---24 (2). 41πώῶ ἐλοι (επιρ.) «λαϊξ τροαᾷ τιριίο 5, ὥσο.; απα τὸῦ 
«οὐ ἤσαν, απα 40] οοπὶρ. Εχ. 2οῖ9 ΠΡΌΣ ὉΘΡ ΡΣ ἼΞΊ,. 96 ἢ 

(28 ἴ). ]εβόονδῇ ἀεξοίαγεβ ΗἸ πιβε] ἢ σγδοϊοιϑίν ρ᾽εαβεά ἴο δοσεάς 
ἴο {πΠ6 εηἴγοδῖνυ οὗ ἴΠ6 ρβορΐα; δηά ρῖνϑ ννᾶῦπὶ δχργοϑβίου ἴο [ἢ 6 

Πορο {δαΐ {πεὶγ ργθδεηΐ ορϑάϊδηΐϊ ἔγαπια οὗ τηϊηα πδὺ 6 πιδίη- 

[αἰπεά ρεγρείυδιν.-- -Απά )ελουαῖλ λοαγά λα συοΐοο οὗ γοι»" τοογ 5] 
49. ὕτιΣ 9] “(ἡ 10} ἃ ἰουά νοῖςε" (2 5. τοῦ τ Κι. 855), --ἰῃ δοςιβ., 

48 ν.4.--20. ἐκ32 3 Ὑππ|}Ξ “ ωλο ἴἰῃ6 πιουπὶ Ὀυγησὰ Ὁ ἢ ἢγα,"--τὰ εἶτα. 
εἴἶδυβε (α-Ε. 8 141. 2; Ὦγ. αὶ 159).---21. "πὶ. .. 2] τ. 88. ,8.α; 112. 
4“; Ο-Κ. ξὶ 112. 26 α.--- 22. ὉΠῚΣ ΟΒΟ᾽ ὯΝ] Π τ. 8. 125. 4.---Π}] ἱπιγοάαυοῖπρ, 
ἴῃς δροΐ. (ἐδ. 8 1274; Ο-Κ, 8. 112. ς").---2ᾷ, ΠΝ 210] “ἄγαν ἑΐοις πθατ᾽" 
(επιρῃ.): οἴ, Εχ. 2019 (αΌονε), 1υἀ. 831: πὰ ΟἹρ, τ 5. 1τηῦϑ πδν ὑπ τ᾽, 2οῦ 228 
ΕΝ 20, 18. 4225 πν Ἴ80.--Ν}} 50 (1η 1π6 “π|α5 2.) Νὰ, 11} ἘΖ. 281} 

(α-Κ. 8ὶ 22 Ε.2), 48 ἰη {πε Αγᾷπι. οὗ Φ. Νὸ ἀουδὲ δα ϑῃουϊά δε τγεδὰ (48 
5. 6 1 5. 24,9 αἷ. : ν. Ζεχ. Ὁ. 61). 
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50 13, Τῆς νοτγάς δάάγεςϑεά ἴο Μοββϑβ, 85 ἰη 159 (ῃοϑδε βροΐίεη 

ἴῃ {πΠ6 ργίνδου οὗ ἰϑγδεἰ᾽ 5 ἰεηΐϊβ, εγε (50 ἴο φρεακ) ονεγῃοαγά 

Ὀγν ]εδονδῇ.---Τ΄εν λαὺδ τοοῖἱ σαϊά, ὥ᾿.ἢ 50 1817.---ὁΘ6 (29). Ο 

ἐλαέ ἐλὲς ἐλοῖν ἀδαγέ τοῦρὸ ἐλοῖγς οοριζίμμαζζἪἬν, [ὁ ,δαγ τα, ὅ0.}0 
[πὲ {παῖ ργαβοηΐ ἰοπλροῦ πῖρῃμ οοηζίημα, δηὰ ηοΐ Ρ855 ΑΥνδΥ, 

ἤδη {Πα ἱπιργαοϑϑίοηβ ἴο νοῦ 1 5 ἄὰ6 αν Ὀδοη ΟὈΪ αγαϊεὰ 

ἀῃηά ἐογροίίθη.----7Ζ λα ἐξ ταν δὲ τοοῖΐ 707 ἐλ ρ}) 440 «16, οὗ. ν.39 69). 

2 1. (80 1). ΜοΞΘΕΞΞ τὸ τεοεῖνε ἔγοπι αοά, ἀπά δἤεγιναγάς ἴο 
σοπιηηπιοδία ἴο ἰϑσγδοῖ, ἴπ6 σοπηπημαπάπιοηϊς ἴο Ὀ6 οὐϑογνϑε ὃν 

τπ6πὶ, θη ΠΟΥ ἀγα βει δα ἴῃ σδηδδῃ.---98 (81). 421 ἐλε ᾿οην- 
"παριάριοηί, ὅσο. “τῇς (ογ 1815} σοπιπχαπάπηχεηϊ " τεσυτγϑ 61 γὶὶ 
4011; ἢ ““ 411,᾽᾽ 625 81 118.32 1οδ 109 27] (οὗ ἃ βρβϑοῖδὶ 1η)υπο- 

ἴοη, 41ὅ). ΑΚ 1133 τοῦ ϑῆον, 1[ἴ ἀεηοΐεβ. ἴδε Πευΐ. ἸερΊϑἸδίίοη 

σΘΠΘΥΑΙν (65Ρ. οὐ ἰἴ5 πιογδὶ δηὰ γε] ρίου 5146), νίεννοα 85 {πε 

εἘχριθϑϑίοῃ οὗ ἃ βἰηρίθα ρυηοιρία, τῃ6 ἔπηαδπιοηΐαὶ ἀν οἵἉ 65. 

γνεβίρδδὶ (ρρ. 26, 111) ϑυρροβϑβ {παῖ ἤδγε ἰἰ γαίεγβ ραγίου δγίγ 

ἴο π6 ἀξνεϊορηηεηῖ οὗ 6ὅ σοηΐδϊπαά ἴῃ ο. 6-11| (οὗ. 61 γ11), ὯΠῈ 

[86 ““ Ξἰαίιϊε5 δηά Ἰυάρστηγεηϊϑ " (οη 41) εηργασα {πὸ ἰανν8 οοπι- 

ΡΓΟμοηδά ἴῃ 6. 12--26 (οἴ. 12] 266) ----λίολ ἐλοις ὁλαὶξ ἐδασ 
ἔλορε, ἐλαΐξ ἐλᾶν τπαν {0 ἐλθρε, ὅσ ο.] οἴ. 41. δ. 16 (566 ποῖδ), 6 1 21.--- 
Ἡλίολ 7 αηΏρίυΐηρ, ἐλόρε ἐο 2οδ5665 11] οἴ. 121 (12) 1.56 193-16 τὶ 

2519 Τα νοῦβα, 85 ἃ ὑνῇοϊθ, ἄρρϑαῖβ ἴο ὍὈ6 ρδγδὶεὶ τῇ Εχ. 

2412 Εὶ (νῃογα ““ψ ΠΟ 1 Πᾶνα τγιῖθη,᾽ ἰἴ 15 ργοῦΔΌΪ6, ογισίη- 

ΑΙΙγ ἔο!]οννεα “4065 οὗ βίοηβ"᾽; 5ε6ὲ Κυδηβη, Ζ.. 7. 1881, ᾿. 

ιο4 ἴ.; Βυάάς, ΖΑ͂ ΤΡΨ. 1τ8ο1, Ρ. 225; Βδοοῃ, 78 212. 1893. ΡΡ. 

41, 33).--ὦὃ9 ἢ, (892 ἴ). ὕροη 7εῃοναῖἢ᾽5 ργδοίοιιβ τεβδροηξε Μοβϑξεβ 
ουηᾶς δὴ δχῃογίδίίοη ἴο οὈβάϊθησε.---99 (82). Οὖεογυο, ἐλέη, 
έο 9] οἡ 45.---Παίλ σοριρμαηασα) τ Ῥαϑὶ ἴδηβα 85 ν.ἕϑ (83) 6, 
Ασοογάϊηρ ἴο {πΠ656 ρδϑϑαρεβ (οἵ. 46) ἴῇε ἰαννβ γεοεϊνεα ὉΥ 

Μοϑβες οἡ Ηοσγθὺ δά δἰγεδάν Ὀδεεη πιδάς Κποῖνη ἴο ἴπε ρδορῖε; 

(Π6 αἷπὶ οὗ ῆ6 αϊδοουγδος ἴῃ Πι. 15 ἴο τγοοδρίτυἱαῖθ δπά γε- 

᾿ηἴογοθ {Π6πι, ἱπιπχεαϊαίεῖϊν Ὀδίογε τῆς ἰβγδο 65᾽ απίγαησε ἰηῖο 

{π6 Ιαηά ἴῃ ψὨϊοῖ ΠΟΥ ἀγα ἀδβϑιρηεα ἴο σοπτα ἰηΐο ορογδίίοῃ 

(ν.35 (81) 46. 16 6 121) --- ΚὙὲ «λαϊὶ πο ἐμν ἀδίασ, ὅσ. 50 (πιεϊδρῇ.) 
1.,}1. 30 2814 705. 1ἴ 2456 (ὈοῚῃ Ὠ35) 2 Κ. 223 (Ὀευϊ.) -Ξ- 2 (ἢ. 5,4"; 

28. πΠΔ [π᾿ Ὁ] Ἐκ ἃ , εὐ τς ν}).-- τὶ 8339] πὶ (ποῖ π|5) ἴῃ δοοογάδποε 
ΜΊ Ἢ τγαΐϊο, αογ ἃ πουη ἀεβηεά ὃν ἃ σἐγὲκπ (2 6κ. ςν. δὶ ἃ Ὁ; ὉὈγ. 8 200 Οἶς.): 
λιϑ 7υά, 615 αἱ. 80 υ»ἱῖἢ πο, 1118 Εχ. τοὶ 118 δις.--27. Ὀ50 12}0}] οὐ εἴ, 

--« 



Ν. 26 (29)---ΝΊ. 4 80 

(111.) Ὁ... 257 (Ξε ὠοΐθ) 1 9. 61|37,--8ὺ (88). 776 τοαν «υλίολ 
“7ελουαλ γον Οοαἱ λαζᾷ σογηριαηπαραῖ γοπ] 9132 (ἔγτοπὶ Εχ. 4258) 16 

1138 τχὐ(6) 4129 7 706] 41.---γοίοηρ᾽ Ὧ4»5, δ 0.] 435..0 

ΥἹΙ. 1-8. ΤῊ9 Ὀθηθῆ 8 ἩΔ1ΘᾺ 8780] ΙΏΔΥ ΟΡΘ ἴο ΤΘΟΘΙΨΘ, ἰΐ Σὖ 
8 ΟὈθαϊθηῦ ὕο 9 δοιητηδηἀτηθηΐβ ΠΟῪ δοαῦ ο ὯΘ ἸαΑὶὰ ὈΘΙΟΤΘ 
ϊϊ.---1. 4πώ λὲς ἐς ἐλδ σογηηαπάριοηζ, 6. ρτγοπηβαά ἴῃ 538 00}): 
οἴ, γ11.---70 ἐθασῖ γοιε, 5 0. 41.14 5538.(81); οὗ, οἡ 539 (82). 2, Ζλαΐ 
ἐλοι τηζρλέοοί γ6α»γ, ὥ.} οἴ. 419 «56 (9), Το ἱπιρίδηϊξ ἴῃ 15γδεὶ (Π6 
δριγὶ οὗ ἔσυς γα ρίοη δηά ἀπε] ονεάϊεηοα ἴο [Ἐπονδῇἢ᾽ 5 ψ]]], 

5. [6 αἰπὶ δηά βοορε οὗ Μοβεϑϑθ' :πηϑίγυοσίοη.--- λζολ 7. ἄηε σονη- 

γηαη έν ἐλ66] 43.-- ΤἼοι, ἀνα ἐλ» 5ογι, ὅ0.} 186 ΚΝ τογ᾿5 Ἐπουρπϊ 
ΡΔ5565 ἔγοπι ἴἢ6 πδίίοη ἴο {π6 ἰπάϊνϊάτπ4] σταῖς: οὗ, οὐ 131.--- 

Αἱ ἐλε ὧαγν5 97 ἐὰν ἐϊ76] 45 τ68, οἵ. 1η19.---36 Ργοϊοηρεα) οἴ. οἡ 
435.---ὃὃι Τλαέ ἑέτπαν δ6 τοοῖϊ 70» ἐἠ66] οὐ 429.---Ας γ)ελουαλ φραζό 
(2 νυν ηἶδ641) ὠρέο ἐ}.66] ἀπ. τ5ῦ 2217 )64 2816 Εχ. 4218 (411 [Ε}; οἔ. 

ου 111,---Α Ἰαπαῖ Ποιοίρρ᾽ τοῖζλ τοῦς σπαᾶ λοηθν} Ἐχ. 48.17 τ4ὅ χχ8 
Νυ. 1227 148 1618.14 (411 17Ε}, 1,δν. 2025 (Η), ι. τἰϑ 269.1δ 2)γ8 

4139 705. σα (3), [6γ. 11 4223 ΕΖ. 2οθ' 1, ΤΠ νοτγάβ, ἢον- 

ανοζ, βίαπα ἤδγα ουἕ οὗ σοηδίγιοίίοη, ἴπΠ6 τεηάδυηρ “2 ἃ 

αηά" Ὀεϊηρ Π]ορῚπιαῖθ. [1 βϑαπβ εἰζδογ (Πδὲὶ ἴπ6 οἷαιιδα ἢδ5 

Ὀεδοη πιϊϑρίδοαά, ρογδαρϑ (111π|.} ἔγοσι ἴπεῈ δηά οὗ ν.], ογ {παῖ 

τνογάς ἤανε ἀγορρεά ου αἴίογ ““τηΐο [ἢ 66,᾿ δυο 85 “"1ἢ {π6 

Ιδηὰ νν»ῆϊοῃ επονδῇ ΠΥ αοά ἰ5 ρίνίηρ {πες (οἷ. 278). 

4. ὅ, ΤῊ9 απάδιηθη δ] ἰχαΐ οὗ 181801᾽}8 το] ἱσίοι, [86 ππηΐ48θ- 
ὯΘ088 8ηἃ ὉΠῚΥ οὗἨ θθονδὰ : δηὰ {16 Τππἀδτηθηΐ8} ἀπίγ ἰουπα θὰ 
ὌΡΟΣ ἰὖ, νἱΖ. 080 ἀθνούϊοῃ [0 Ηἰπὶ οὗ [8.0 ΙΒγ8601100᾽8 ΘΕ ἾΧΘ ὈΘΙΏΡ. 

--4. ἥἴεαν, Ο 7εγαο) 51.--- γολουαλ οἱ» Οοα ἐς ομο 7ελουαλ] ἴμ 6 

αυεκδέοη ετα ἰ5 ἰπ ἢδξ βθηβα {δε ργϑά. “πε 5 ἴο 6 υπάετ- 

80. οὺ 3210}] 3) 18 μεθ ποῖ ἰῃε δάΐ., θυῖ τπ6 3 ρεῖβ. ρεγῖ, οὗ (Π6 
ψεγΌ 20 δέ πεῖ, ἢ 1 σοηδες. (ςοηδβίυ. 85 41). 850. 10}3 1 9. 16}6.33; οὗ Νὰ. 
1115. Ἐργ {πε ἱπιρῆ,, 39} (ἔγοπι [39], εὖ 3:5) 15 υδεᾶ : 490 ςἸδ δις.---Ἶ ]. 3. 
“οκ] 49..---Ζ, Ἴπκ πηδν Ἰοῦς ΠῚ] [πΠ6 ψοτάβ παν Ὀδοη νατγίουβν γεπάετγεά, 
(α) ““]. οὖν αοά, (ενεη) ]., 15. οηε" (Εν. 26]. ΖΑοοῖ, ἴἰ. τ. 243; Οςμϊεγ, 
ΟἿ. ΤἼεοῖ, 843; ἘΝ. τϑ5ὶ ».); (δ) ““]. 1Ἃ5 οὖν αοά, ]. 15 οης" (ΕΝ. 2ηὰ »..}; 
(Ω) “"]. ῖθ ουν αοά, ]. δἰοης" ([0πη ἜζΖγα, ΕΝ. Ὡγὰ »5π.}; (4) “]. ουν ἀοά ἰ5 
οὔς ]." (ΘοδυΖ, Κοὶ], Βαυά!βϑίη, 8εηι. Κο].-Οδοεοΐ. . τ67, ὨϊΪ. Οὐ. ΑΝ. 
ἘΝ., δηὰἁ πιοβϑὶ). [ἷπ πιεδηΐϊηρ, ὦ δπά ὃ ἄο τοὶ ἐϊβενγ πιδίογδ!ν ἔγοπι ἐ ; 
Ὅυξ 45 δραϊηβί ὦ, 20 βυῇδήοϊοηϊ γεδβϑοῃ ἄρρθδγβ ἔοσ ἴῃς γεϑυπιρίίοη οὗ {(ΠῈ 
διυδ)εςξ ὃν ἐπε βεοοπά “7 ἐπονδὴ " ; ὃ 8. [658 ἔογοι]6 γῃείογίσα!ν ἴμδη ὦ; 
ἐς ἀβϑίρηιβ ἃ ἀυῦ. βοῆβα ἴο ἽΠν (““αἱοημδ᾽" 15 729 2 ΚΚ. 1τοδ "58. 8610); αἱ δ 
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βίοοά. οδβ ἰἴ δχρύθϑϑ {πὸ τρζν οὗ ]οῆονδῇ, ἀδοϊαγίηρ [ἢδὶ 

Ηδ ἰ5 ἴῃ Ηἰς5 δϑβϑϑῆοα ἱπάϊνιϑιθ]α, οδηηοῖ --- Κα Βα 4] δπά 

᾿Αϑῃιοόγείῃ, ἔοσ ἱπβίδποθ, τ ῆο αζὰ οἴδη βροΐκβη οὗ 'η {πε ρίυγαὶ 

ΠΡ (6.». τ 5. 76: σοπΊρ. οἡ 435)---οδυπης αἰ εγεηΐς ρἢ 8565 

οΥΓ δἰτρυΐθ5, 845 ργοϑι ἀϊηρ νοῦ αἰ δγεηΐς Ἰοσδ 1165, οσγ αἰ δγεπῖ 

ἀεραγίπιοηϊβ οὐὗἨ παίυσγε, δῃά οδπηοῖ ἕυγίμεγ 6 υηϊϊεά ϑγη- 

οὐ βία! (45 5 ἄοπα ϑβοπιοίϊπηαβ ὉῪ [ἢς 1655 ϑβριγιίι δ) 

[5 γ8611165) ἢ Πεδίμθη ἀδθιῖϊθ5.; Ὀυϊ 15 οἷν πονῇ τὑηάογ 

1Π6 οὔθ οπαγδοῖεσ ὉΥῪ ψβιοἢ Ηδ [85 γενθαϊεα Ηϊπιβοῇ ἴο 

[5τδϑὶ (Εννδἱά, ΕἸ ΚΝ. ϑοδ}12)} Οὖ ἀοδβ ἴἴ ἀδηοία ἴπΠὸ ρέφιε- 
η655 οἵ Ϊεῃονδῇ (566 ἔογ {15 βθῆβα οὗ ““οηὴς" Ζεοῇ. 149 ϑοηρ 69 

]0Ὁ 4323), τεργεδεηϊηρ Ηἰπὶ 85 αοά ἴῃ ἃ υπίᾳπα β5εῆβθ, 845 ἴΠ6 

αοά νι ννῇοπ πο οἵποαν “6 ΕἸ πὶ" σδη Ὀ6 οσοπηραγεά, 45 ἴῃ6 

οηἶγ Πειίν ἴο ννἤοπι ἴπ6 ἴσια διἰἰγιθυΐοβ οὗ [πὸ σἀοάῃεοδά τγοδῆ]ν 

Ῥεϊοηρ (Κεῖ, Οδδϊογ, Βαυάιϑϑη, Ε. Κδηὶρ, )αμῤίῥνοδίὝοημα, Ὁ. 

48, Οεἰ1)ῦ ὙὍΤῇα βεοοηπά ἰηϊεγργείδίίοη ρῖνεϑ ἴπ6 Πίρθεῦ δηά 

ἔΠΠ|6 Γ΄ τηθδηϊηρ ἴο ἴπ6 ἴδεγηι, δηά ἰογπιβ αἷβδο 4 πογα δάδαυδία 

Ρ515 ἴογ ἴῆ6 ργδοίϊοδὶ ἀπὲν ἱπουϊοδίβαά 1 ν.ὅ (ἔογ α ἀοά, ψνῆο 

ψὰ5 ““οηδ," Ὀυϊ ποῖ δἵ {πῸ δδπιὶα {1π|6 ““ υπίαμ6,᾽" πρῶ ποῖ 

ΠΘΟΘΒΒΑΓΪΥ θὲ ἃ νογίῃγυ οδ]εοῖ οὗ πυπιδη ᾿ονο). Τῆα ἢγϑί ᾿πῖογ- 

ῥὈτγοίδίίοη 15 ποῖ ἤονανεσ δχοϊυ δα Ὀν 1: ἔογ {π6 ὑπ|ῸῪ οὗ 

]6Ππονδῇ 15 αἰπιοϑί ἃ πϑοδϑϑαῖυ οογοϊαγν οὗ Ηἰ5. υπηϊαυθηθ55. 

ΤΠ νοϑῦβα 15 ἴῆυ ἃ ρσγεαῖ ἀδθοίαγαίίοη οὗ Μοποίδεϊςηι (1 [Π6 

56η56 ΒοΙ᾿ τμδΐ {ποτα ἰβ ΟὨΪΥ οπα αοά, ἀπά αἷϑο {παὶ {π6 αοά 

ὑὮὯο οχίϑίβ 15 ἔχ ν οπ6). Οοιρ. Ζεοΐ. 1453. 
Τῇ γαῖ ἰδ οὴθ ᾿νὨϊοἢ ἴῃ 1158 0]] 5ἰρηϊῆοδηος τνδϑ ΟὨΪΥ ρυδάιδ]ν 

Ὀγουρῆί ποπιὸ ἴο (δα 5γαο 65; αηά 1ἢ οσδη παγαϊν Ὀε Ξαϊά ἴο Ὅς ευῤίέον 
δημποίαίςα πιιοῇ Ὀείοτα ἴΠ6 ἀρὲ οὗ Ὠ.. δπά εῦ. [1 5 οἔζεη ᾿ηάἀεςά ἱπιρ!!εὰ 
{παῖ ]επονδῇ 15 σωεγίον ἴο ““οἵποῦ σοάβ," οὐ [δι ““ οἶον γοάς"᾿ σαδπποὶ ὃς 
ςοηπιραγοὰ ἴο Ηἰπι (4.9. Εχ. 15}} 5. 185301) τ, ,χ3); δηὰ ὄχργεββϑίουϑβ 

ἰαϑὲὶ ψογάβ (ἽἼΠΝ . .. ΜΌ5) δδ ἢ ἐπα ἢ ἃ ζέζογα »τεα͵μδομίζα. Ψατίουβ οχρίδπα- 
Εἰοἢ8 οὗ με ρϑου!αγιν ἢανε Ὀεοη ργοροβεά (5ες Βυχίοτί, Ζίδεγίας, οἢ. χίῖν.; 
ογ Ὁ. Ταγῖοσγ, ϑαγίριοες ογ ἐδό 7ετυίσὰ  αΐδογς (ΠΣ "ΡῚ8), ἢ. 121). ΟΥ̓ σοιγβα 
ἰϊ ἀἰά ποῖ ογἰρί παῖς τ ἢ (Πα δυΐποῦ οὗ Ὀΐϊ. ; {π6Ὸ ἱπίεπίϊου οὗ [πὸ 8ογθεβ τ ῆο ὦ 
ἰηἰγοάυςεα ἰξὲ πᾶν ἢανε Ὀδοη ἴο πιαῦῖκ δε ἱπιροτίδπος οὗ με νεῖβε, ὅ5 
δη]ροάνίηρ ἴῃ6 Πιηάἀδιπδηΐαὶ αγίϊοῖς οὐ {ῃ6 εν ϑἢ (δι, οὐ ἴο τνάγῃ ἰπς 
βοσὶρε (οὐ γοδάδγ) (παῖ (πὸ ννογάϑ πλιϑὶ θ6 αἰδέϊηοῖγ τυγιτδη (ογ ργοηουποσά). 
1119 βαϊά ἴῃ (ῃ6 Ταϊπιιά (δεγαςσδοίλ 1550) ἐμαὶ “ες μδηηδ 15 σοοϊεὰ ἔογ ψῆο-' 
Ἔνοσ ργοπουηςοϑ ἴῃς δλδνεα' αἰβιίπο ιν "(ΧΟ ΠΥΎΛΤΩΝΩ ΡΊΡΊΟΥ Κ΄ Ὁ ΚῪΡ δ2] 
Ὧ252 1}} 

τοηδ[η5 {πὸ πτοϑὲ ργοῦ. γεηά.---ἢ ἴΠ6 Μδ5. ἰοχί οὗ {π|5 νεῦβο, (ῃς Βγϑὶ ταν 

' 
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γεβροοϊην Ηἰἴ5 βυργεπίδου ονοῦ παίυγε οσγ ἴπεὶ Βεοδλποη τνογ, απὰ Ηϊ5 
τεϊδίοο ἴο “οἱ ον ροαδϑ,᾽᾿ ἀγὲ υδεα (45 ΌὉγΥ Απιοϑ), νϊο ἢ ἰορίςα Ἵν ἰἸεανε πὸ 
τοοῦὴ ἴογ ἤεαΐμεοη σοάβ Ὀεϑι ες Ηἰΐπὶ: 511}, (ἢ γεὰὶ εχίβίθηοα οὗ “"οἴπεγ 
Βοάϑ᾽ ἀοε5 ποῖ βεδπὶ ἴο ὃς δοίυ δ! ἀσηϊεά ; δπά ἴἰ 195 ΟὨΪΥ βύδάυδιν 5θοη 
(ἰἰϑιϊηςγ, πὰ ἰδυρῆϊ ἜΧρ ον, ποῖ οὐἱν {παὶ Ϊ]Θπονδῇ 15 ππίαυς ἀρηοηρ᾽ 
“οἴμεσς ροάβ," Ὀυΐ (δι ““οἰπεῦ σοαβ᾽᾽ βανα πὸ τγϑδ] Ἵχίϑίδηοςα νῃδίονεγ 
εις Ηἰπὶ (ΠΏ. 4.35.9. ,,2 (1ῃ6 Θοηρ), 15. 445 455" δ 14.18.1 4169: οἵ, “216 
Οοα" (οπῦκπη) ΠΕ. 435..9 2.9.2 5, η38.} Καὶ, 860 2). ΤΠο {γαίῃ 15 ἐπιρμῃδϑὶζεοά 

᾿ ΠΩ͂ ΠΠπϑἰγαίεα ἢ 6 ρτεδίεβδί εἰοαυοποα δηά ροόοννοῦ ὃγ 11 1861 Δ ἢ (65ρ. 
ς. 40-48). ὅ6ε6 {υγίῃες οὐ (815 βυδ)]εςῖ, Βαιιϊ55:η, Χ᾽ ε}.-Οὐδξοδ. 150-177} 
κυδηεη, 7Ἴεοῖ. ευ. 1874, Ὁ. 429; ΑΙ δδεγέ Ζεοίμγες, 1882, ὈΡ. 119, 
4178; Οπάρνγσοοξ, ὃ 7η1.6; Κῦδηϊρν, αμῤέῤνοδίὝεηγισ, 48 ΗΕ; ΘοδυϊΖ, 47. 
ΖΑτοϊ.5 τ5ο ΕἾ, 2ος--207, 275-277 (Ε. Τ᾿ Ἰ. 175-184, 226-229, 204); Μοηίεβογα, 
ἩἹδδονέ δεοίμγες, 1802, ΡΡ. 134-127, 214-216, 268, ; Θιημεπά, 47... 7Ζλεοὶ. 

1803, ΡΡ. 356-360. 

ὅ, 4ηπώ ἐλοῖς σλαϊξ ἰουε ελουαλ ἐᾷν Οοα «οὐϊᾷ αἱ ἐλίμο λφαγί, 

απα εὐἰὰ αὐ ἐὰν δοιῖ, αηπα τούϊὰ αἱ ἐὰν )ογ6}] ἴα ργίπιαγυ ἀπτν 

οὗ ἴΠ6 Ιϑγδοῖα, ηοΐ ἴο βεῖνε ἀιδεγεηΐ ροάς ἱπαϊβογι ηγπδίεϊνυ, 

Ὀμυΐ ἴο ἀδνοίεα δ᾽πη56 1, ἢ υπάϊνοα Αἰ]ερίαποε, απ νυν 16 

ρυγα δηά :πΐδθηβα δβδοίίοη ἀδηοίοα Ὁγ ἴΠ6 ἰογηὶ ““ἷονα,᾽ ἴο [86 

δούνιοα οὗ ἴΠ6 οπα εῆονδῆ. Το ἔουε οὗ ἀοά, νῆϊς Δ᾽] εἀ ἴο 

85 ΟμαγδοίογιΖζίηρ ᾿μονδἢ᾿ 5 ἔτὰα νογϑῃίρρογα ἰη ἴπ6 Πεοδίορτα 

(Εχ. 205 -- Ὠὲ. 510, οἵ, γ9), 15 δεῖ ἔογσίῃ ἴθ τ, στ ρδου]δγ 

ΘΠ Ρἢδϑὶς 85 {πε ἐιπαἀδπιοηίδὶ πηοίϊνα οὗ πυαπΊιδη δοϊίοη (1013 1 αἷ- 

18, 32 γΧχΧχγχ4(8) 109 γχο6. 16.290, 50 7ο5. 22ὅ 231} (Ῥοῖῃ 3) : ποΐ εἷἶξε- 

νογα ἴῃ {π6 Ηδχ.): σοπρ. ἰπ οἴπογ Ὀοοκβ [πἃ. 5811 Καὶ, ,8 

Νεῆ. 15 Ήδη. οὐ (Ὀοἢ ἔγοπι Ὠΐ. γ9), Ρ5. 4136 ογ10 14.329. {1πὶ}ὶς 

ἃ ἄυτΥ ννδιοῦ ἰο]ονν5 πδΐυγα! ν 845 {6 ργαϊθξα! γεβροῆβα ἴο 

]εμοναῇ ίογ [ῆ8 πᾶν ιἱπἀεβεγνεα πιοίοίθβ γασεϊνεά δἱ Ηἰς 

δαηάς (ν.13 1το12Π.}; 10 Ἰηνοῖνας {πες ἔδαγ δπά {π6ὸ βογνῖοα οἵ σοά 
(ν.13. 1τἸοἹ2 1113); 11 ἱπιροῖβ ἴῆοβα ννῆο δγὲ Α]16Ἃ 1 Π ἃ το {6 

σοηδοϊδηςοι5 οὈβογνδηοα οὗ αὐ ἀοα᾽β σοπιπιδηᾶς (111-32 τοῦ 

4016) : 1 τῆι5 ἀρρθαῦϑβ 85 πε πιοβί ἱηνναγὰ δηά (6 πιοβῖ σοηι- 

ΡὈγθδοηβῖνα οὗ 41] γε!ρίουβ ἀυτια5, δηα 85 [ἢ6 οἤϊθῖ σοπιπιδηά- 

τιεηΐϊ οὗ 11] (Μ|ς. 1.239} (Ὁ111π|.).--Ὑ ἢ αἱ ἐὰν λἀοαγί, ἀπά 
“οὐἱὰ αὐ ἐὰν δοε] ἃ βρβοῖδιγ Πευϊεγοποιηῖο Ἔχργαβϑβίοι, ἱπΊρ]γ- 

ἴῃρ ἴῆ6 ἀενοίίοη οὗ ἴῃ «υλοίο Ὀεϊηρ' ἰο ἀοά (566 οἡ 439). [1ἰ 

ΟὐσσυΓϑ Ὀ651465 429 1Ο12 1118 144 2616 ηο3. δ. 10. 7οφ. 225 2415 (Ὀοϊἢ 

Ὠ53); 1: Κι. 24848 (--2 (ῇ. 638) 2 Κ. 228 (-Ξ- ΟΕ. 4431) 25 (41]] 
Ὠειῖ.); 2 ΟΠ. 1512: 6. 565 1 οησα, οὗ ἀοά, 4247. [Ιἐ ἰ5 

βίγεηρι εηοα ἤογα ὉΚΥ ἴπὸ δἀάϊοη οὗ σηα τοὐζλ αὐ ἐὰν ογοδ 



Ο2 ὈΕσΤΕΚΟΝΟΜΥ 

(Τὸ 553)); δῆς 2 Κα. 2325 (οὔ 7. β]8}}1,---ἰ8 ομΥ ραβϑαρῈϑβ 
'ἴη ΜΉΘ ἽΝ ὀσοιγβ πη {Π|5 βθῆβα (6 βοναγα δἰνναυβ ἴῃ δάν. 

Ρῆγαβθβ, τοίζὰ 70706 τ ογοαξζ»).---- 6 ράββθαρθ, Ὠΐξ. 6545, 15. ἃ 

δτοαῖ ομθ; δηά ἴ νᾶ5 ἃ ἴγυ Ἰηδίϊηοϊ ννΒ]οἢ 16ἀ [π6 [6.5 οἵ ἃ 

Ἰαΐογ {1π|6 ἴο βαΐθοίϊ ἰξ ἔογ γεοϊξζαϊξίοη ἔννῖος ἀδιν ὈῪ ὄνογυ ϑγδϑί τα 

(πε «δ ὄνμα"). [ἰ 15 ἔαγίπογ οἰρηιϊῆοδηξ [πὲ οὐγ Τογά, ψἤεη 
ἀυδϑεοηθα 5 ἴο {π6 ““ἢγϑδί οοπιηδηάτηδηϊ οὗ 811" (Μι. 2281; 
ΜΙκ. 1239), δηά 45 ἴο {πὸ ργίπχαγυ οοπάϊτοη ἔογ {πὸ ᾿ημογιίδησα 

οὗ οδἴδθσγηδὶ [πὸ (κ. τοῦτο), μου να τείεγγεα Ῥοίῃ Ηἰ5 4165- 

(ἰοηθΥ5 ἴο {8 β5δαπιῈὲ ἰοχί, ἢ ΨΨΠΙΟΝ ἀδΠν υ56 πιιδὲ ἤᾶνα 

αἰτοδάν τηδάδ [δηλ ΓΔ71}18Ὁ. 

θ6-9. ΤῊΘ ψτοσὰβ ΘΙ ΠΟΟΥρ {818 ἘΠῚ δὰ {18 ἀπΐγ, ἃ16 

ἴο ὯΘ ΘΥ͂ΟΣ ἱῃ 80 ΙΒΥΆΘ]100᾽8 ΙΩΘΙΊΟΙΥ, δηἃ 0 ὯΘ ΥἹΒΙΌΙΥ 1}- 
ΒΟΥ θὰ ὨΘΙΌΓΘ 18 ΘΥγ68.---θ. 72.656 ποογα5) {.6. ν.“ὅ, τερατάδα 85 
[π6 αυϊηΐοοδοηςα οὗ {π6 δητγα τοδομίηρ᾽ οὗ {πὰ ὈοΟΚ.----δλσῥ δὲ 

μον ἐὰν λοαγέ) ἃ5 ἴξ εγε, ἱπιργηϊεά τπόγὰ (76γ. 4138): οἵ, 1118 
(““ Απά γε 541] ἰδὰῪ ἴῆεϑε πιν ψνογάβ τ2ορὲ γουγ πεαγί δηᾶὰ ᾿ονβ 

γοιγ 508], ψεγα ἴῃ γαέεγεμοα βθαηβ ἴο δὲ ἴῃ ρδγίουΐαγ ἴο 

{Π6 ἐγ ἢ 5 Ἔχργοββαά ἴῃ 1τοἹϑ--  α17 (566 65Ρ. 1118, ΠΟ 15 ρΑΓ4116] 

ἴο 65 εγα, δ5 1180 15. ἴο 68 δηά 1 χ19[- το 67. 9) ..---ἢ, Απώ ἐλοις σλαϊέ 

ὑρεῤγόος ἔλόης ρον ἐὰν ολίάγοη] δ (Ομ ἤδτα) ἰδ ργορδσίυ, δ5 ἴΐ 

Β66ΠΊ5, Ζ9 2γίοξ ἐμ, {ηομίοαΐο, ἐρι᾽γός5. (Οὐοταρ. 1119 (640); 

αἰϑο 490 620:25. 46 τὐλαϊέ ἑαϊᾷ 97 ἐλόηε τολόνι ἔλοι οἰξέεδί, ὅο.] ἴῃ 
ογάδυ {παῖ {6 Ὺ τδυ ποῖ Ὀ6 ἰογροζίΐθη, ἴπῸῪ ἀγα ἴο Ὀὲ ἃ βυδ)εοῖΐ 

οὗ σοηνογϑδίϊοη δὲ 41] {{π|65 (οἵ. 1119).---8, 4π4 ἐλοι σλαϊέ δὶμά 
ἐλορι 70,7, α σέρνει (γνδ) ὠρορ ἐὰν λαπά, απα ἐλεν σλαϊἑ δὲ 70 

"ορείοίς (γλΒ. Ὁ) δοέτοσορι ἐλέμθ 6γ)265] 580 1118; 566 Εχ. 139, δηά 

65Ρ. 1216, πογα {6 ἀεδάϊοφίζοη οὗἉ (6 ἢτγδί-Ῥοση 15 ἴο Ὀ6 ““ἔογ 

ΒΙΡῺ Ὁροη [πΐηα Ὠδηά, δηά ἔογ ἐγοηϊοῖς Ὀεΐννθθη {Π1η6 αγαϑ,᾿" 

ζ.6. 11 1᾽5 ἴο βδεγνα 45 δὴ δνοί-ργδαδθηΐ πιεπιοσίαὶ ἴο {πε ἰβγϑεῖτῖα 

οὗ δὶβ5 γοϊδ: οπϑῆ!ρ ἴο Ϊεπονδῇ δπά οὗ {πῸὸ ἀερί οὗ σγαί((πάς 

πο ἢα οἶος Ηϊπ. [ἴῃ Εχ., {πὸ τεΐεγεηοα θεηρ ἴο βδογδά 

7. Ὁ2 ΓΔ] οὐ 432,.--- β3. ΠῚΒΩ5] 1118 Εχ. 1416}. ὙΠπε ἔογηι 15 σ᾽: σΏογα  ν 
βϑυρροβαά ἴίο Ὀς αὐντγενίαϊοα ἴον πιθθὸ (οἴ, Ενν. 8 1580; διαάε, 8 116. 3). 

Τῆς εἴγπηι. ἰ8 πησογίδίη. Τῆς ΑτγδΌ. {χε 1ἰ5 ο τοα]ξ γομα αδοιῖ, ὑπαζε α 
εἰγομῖξ; 50 ρουαρ5. ΠΙΡΟῚΘ πᾶν πανεα ἀεηοίςα ρῥτοροῦΐν δαπαάς σοϊηρ τουπὰ 
(πὸ μοδά, ἃ εἰγοῖθ, οὐ ἀσασ-ξγο. ἴῃ 2 5. τ ζ κοΡθὶ ἀδηοίοβ ἃ ὀγαςεζεί (ΞΞ 
ΗδὉ. πινυν); ΕΖ. 2417: Ὁ τι [45 115 ἰθοῆη. βεῆβα οὗ λγ,αοσίονν (κὸ Ὀεϊη 
ἰηϊεγργείςα ἴῃ {παὶ 5686) ; 80 Εϑί. 8,1} {, 
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οὈϑογνδηςσαβ, {Π6 δχργεδϑίουβ ἀγα ὄν ἀθηΕγ πιοαηΐ ἤριγαίνεῖν 

(οἴ. Ῥτ. 19. χ8 621] γ,8): ἤδγθ, ἤθγα ἴΠῸ τοΐδγθησα 15 ἴο τὐογας ΟὨΪΥ 

(ν.“5), [που ρᾺ ἴἢ6 ράᾶγδ]]ε]15πὶ οὗ Εχ. 129.16 νουἹά ἕδνουγ {ΠῸ 

58Π16 ἱηϊετγργείδίοη, 1 σε πα οἡ πὸ οἷα ἴο Ὀ6 πιο ργοῦδῦ]θ 

{πὲ [6 ἰη]αποίίοη 15 ᾿Ἰηἰεηἀδα ἴο Ὀ6 οδιγιεά ουἱ [|{ογά]]γΥγ, δηά 

ἘΠ δὲ βοπια πιαίογ αὶ, ν:β: ὉΪ6 Ἔχργαϑϑίοη οὗ [6 [ϑγδο θ᾽ 5 ογεδὰ 

ἰ5 τοίογγοά ἴο; σοπιρ. ν.9, {π6 ἰογπβ οὗ νοῦ βυρρογί βοπΊε- 

τὐδαῖ ΞἰγοηΡῚΥ {π6 [ποτὰ] ἱητεγργαίδίοη οὗ ν.8.- - ϑοπυσορ ἐλτη6 

6,65] 1.6. οὐ ἴῃγ ἔογεμεδά: οἵ. 14}.--9. 4πώ ἔλοις ςλαϊξ τον 
ζδοης τερον ἐλ6 ἠρογ-ῤοςίς οΥ7 ἐὰν ἄοτδε, πιὰ οὐ ἐὰν ραΐο5] 50 

119. ῬχοΌΔΟΪΥ δὴ Ερυρίϊδη οιϑίοπι, δοσοπηπιοάαίοα ἴο {Π6 

τοὶ ρίουβ ογεβά οὗ πε Ηδρτγεν. 

“Τῆς δηοΐϊεηὶ Ερυρίίδηβ βοπιείπιὲ5 γοία ἃ ἰυοἶκΥ βεπίθησα ονοῦ (ἢ ς 
δηΐγαποα οὗ ἴδε ἤοιι56, ἴος 4 ἰανουγαῦϊα οπιθῦ, 845 “(11ὸ σοοά δροάς, ἰἰτὰ 

»εἱρισ οὶ τιοδάγαξ οἵ ἴῃς τηοάδγῃ Αγαῦρβ, οὐ βοπιοίῃίηρ ϑἰπλίαῦ; δηά (ῃς 

ιἰπ|6]95 δηά ἱπιροβὶβϑ οὗ ἴῆε ἄοογϑ, ἴῃ (Ὡς γογδὶ πιδηβίοηϑ, αγα ἔγοαυθηςὶν 
οονογοά ψἱτἢ ΠἰστορΊ γρῃΐοβ, οοηϊδϊπίηρ ἴῃ 6 οναῖ5 δηά (1165 οὗ [6 πιοηδυοῇ.᾽᾽ 
... Ὕὲ δαυά “ἀνδη ἴΠ6 ϑβἴογε:γοοπιϑ, νἱπεγαγάβ, δηθὰ ραγάδηβ, ρος 
ταπάστγ ἴδε ῥγοίθδοϊίςοη οὔδ ἰυϊοίαγν ἀοῖγ "(ΚΙ βου-Βίγο, 4πης. Εργῥέϊατις,3 
1878, ἷ. Ὁ. 461 ζ.). Θιπι δεῖν 1 15 ἃ οοπιπίοη Ὀγδοίΐοα ἴο ἴπε ργεβεηῖ ἄδν, 
ἴῃ Μοδπαιηπιδάδη σουηΐγίοβ, ἴο ἰηβοῦδα νοῦβθ8 ἔγοηι {86 Οοτ δ, οἵ ρίουϑ 
τηνοςδίϊοηβ, ὕροη (ογ ονεγ) {Π6 ἄοον (1(8πηὸ, "7οα΄. Ἐρ»ῥέ.δὶ. ρρ. γἴ., 2310 .). 

ΤὮε Ἰαΐον [ενν8 οατγιεά ουἱ {(Ππ ἱπ]υποίίοη ἰπ ν. ὃ ὈΥῪ ἱπδογιίηρ Εχ. 14}:}0. 
11:16 Δῃά Ὠΐϊ. 649 1113. σῃ 5014} 50γο 5 οὗ ραγοβπιθηῖ, νηοῦ γογα ἤθη 
Ἔποϊοβοά ἴῃ οδ565, νἱἢ Ἰεδί οσγῃ ἐποηρ5 αἰίδοῃεά, δηά θοιπὰ ου {με Τογομεδά 
ἀηὰ ᾿ἰοῖ ἀσγῆὶ, αἵ ἰῃ6 {ἰπ|ὸ ἤδη {6 δδηεα' ννὰβ5 τϑοϊϊοά. Ὑηθθο ἂγὸ {6 
φυλακτήρια οὗ ἴῃς ΝΤ., οα]Πεἀ γρῃᾳ ὈῪ {πε [6τν8 : οὗ, Εσεγβμεῖηι, Σέ ανιὰ 
Τίνες οὗ 7έδμδ, 1. 6. Τῆς δηιίαυν οὗ {π|5 ουδίοπι 15 δἰἰοϑίθἃ Ὁγ τῆς 
τείεγεποοϑ ἴο ἴ ἴῃ {πὸ ΜιβῃηδὮΏ (4.9. Βεγασλοίδ ἴ.; εσαζύίηε ἵν. 8; 
7Ζα πη ἵν. 4: ϑομῦγεν, ΜΙ Ζρ.3 11. Ρ. 282): [ἃ σδὴ παγαϊν Ὅς ἀουδίοα «4150 
{μαι ἰἰ 15 δ! υὐεὰ ἴο ὃν ]οβορῆυβ, 452. ἱν. 8. 12 (ᾳυοίοά 16.). [5 οὔδεγνδποε 
15 511} γερσαγάςά 845 οὐ] ραΐογυ ΌῪ 41] ογίποάοχ [ενν8. Ν᾽." ρανε σγίβε ἴο τῇς 
τηϑευϊίοη οὗ ἴῃς εσεσαλ (Βεγαελοίλ ᾿1. 4, Ἡεριαΐ . 8, ἅς. ; 05. 
“4π5πὲ. ἵν. 8. 134; Βυχίογί, σ5γηαρ. 7μα.2 Ὁ. 581 ΕἾ, ; Ἑἀογδμείπι, 1.6. Ὁ. 76). 
““ ΜεζΖιιζϑἢ " ΡΓΟΡΕΟΓΙ͂Υ 5: ρΡῺΠε5 ἃ ἄοογ-ῤοςύ; Ὀυὰϊ δπιοηρ ἴΠ6 [εν ἰἴ 15 [ῃς 
ὨΔπιδ ρίνοη ἴο Π6 5Ππ|8]} πιεΐδὶ οὐ ηᾶεγ ἐποοβίηρ ἃ βαυάᾶγα ρίεοα οὗ ραγοῆ- 
τιεηΐ, ἰηϑογ θεὰ τὺ Ὀΐ. 645 δηὰ 1115. ΥΠΙΟΒ 15 Δχοα ἴο ἰπΠῸ ὑρρεγ 
ραζτὶ οὗ ἴῃς γτἰρῃξ δηά ἀοοτ-Ροβὶ ἰὴ Ἄνεγὺ ον 5} Βουκο, δηά γεραγάσδά 845 δῇ 
ἀηλυϊεῖ; ἴπΠ6 ῥίουβ [ενν, ἃ9 6 ρ85565 ἰΐ, ἰουςῆδ5 ἴἴ, οὐ Κ᾽βϑαβ ἷβ ἥηροσ, 
τεοϊηνρ δἱ 6 βδηια (6 5. 1218 (Κἴο᾽5 Ωνοοῤααέα, 5.ν. ΜΕΈΖυΖα. 966 
(γίπενς Ηκβϑβίϊηρβ᾽ 2 εΐ. οὔίλο Βὲδίο, 58.:ν. ῬΗΥΤΑΟΤΕΚΙΕΒ). 

10-1δ. 1ιοῦ 8780] ὈΘΌΤΑΙΘ θδὺ, 1ῃ 80 ΘΕΪ]ΟΥΙΘηὺ Οὗ τλδύθγ 18] 

Ὁ]οδδίηρδ, σον ἀθὰ στιὶνμοαῦ Θχοσυῦϊοη οα 8 Ραχὺ, ἰὑὺ ἴογροὺ 
Φθδόνδα, 108 ὨΘΙΙΨΘΟΤΟΙ, δὰ αἀθβοτύ Ηπὶ [ὉΣ οΟὐ6Υ ΡΟ8.---Τῇῃς 
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58π|6 {ποι 15 ἄγαινη οὐ τηογα ἔμ} ἰπη 87:18: οἵ, 4213:-15 Ηος. 

135.---10. ἩΑϊολ δ σισαγε, ὅ0.] τ8.---11. Οἰδίογης ἄστονι οτε] νἱ2. 
ἴον {π6 βἴογαρε οἵ ναΐογ ἀυτγίηρ ἴἢ6 ἢοΐ δϑᾶβοῃ, ϑιιοῖ 85 γε 

5111 οοπιπιοη ἴῃ Ῥαϊθβδίηα: οἵ. Νβῇ. οϑ5 (ἃ αὐοϊείοη), 2 (Ἐ. 

2610 Ἰς, ,6186, δηά Μεβῆδ'᾿β ἰηβογίρίίοη, 1. 24-25, ““Απά ἔδετγε 
νγὰ5 Ὧ0 οἰδίοσγη ἴῃ Καγδῃο:; δηά 1 βδὶά ἴο 411 ἴπΠ6 ρεορῖς, Μαῖζε 

γου εδοῦ ἃ οἰβίθγῃ ("2) ἴῃ [ὶ8. οννῃ βουβε."---ΕἷΖ αμὰ δὲ μιῇ 
810.12 1χἱδ γ.,4329 2612 4130 706] 2326 ῬΤς͵ 2257 γ829 Ευ. 214 2 (ἢ. 31} 

Νεῆ. ο"5,---δοπιθιϊπΊ65 γοίεσγεα ἴο ρυγεῖν 85 4 ὑ[εβϑϑίηρ,, 5οπιο- 

{{π|65 45 ἰθπάϊηρ' ἴο οἰδίίΐοη οἵ πδαγί, δηᾷ σοηβθαιπθηῖγ ἃ σουγος 

οὗ ϑρίγιίιδὶ ἀδηροσ (611: 8132 1116 ,χἸο Νρῆ. ο).---12, 2 ειοαγε 

(Ἰπιϑπη)] 49.---Τὰσ λομφο ὁ δον (ὈΣΤᾺΝ Π}3}] 11τ- ἀσιθθ οὕ 
σἰσυες, ἦ.6. οἷαοα ἤογα δἷανος ψογα ἱκαρί ἴῃ σοπῆηοπιοηΐ, {Κὸ 

τῆς 1,4 ἐγραςέμζοη. 50 8 814 146.11 οϑ. 2417 (Π3) Τυά. 65 

(Θευῖ.) ΜΊιο. 64 76γ. 3413. ΤΠ οχριίσβϑϑίοη οσουτβ ἢγϑὶ ἴῃ Ἐχ. 

143-14 (ἸΕ), 203 (-- θὲ. 56)7. [15 αἷνναγβ υϑϑά ἢ τεαξεγεηοε 

ἴο Εργνρί.---18--1δ, Ι5γαθ] 5 ἀυῖνγ 15 ἴο οἷεανα οἰθβάξαςι νυ ἴὸ 
]εμονδῆ ; δηά ποῖ ἴο ἔογβαϊκε Ηἰπὶ ἴον οἵμεσγ σοάς, [ες Ηἰς 

Ἰεαίουθυ Ὀ6 γουβοά, δηά Ηδ Ὀδ πιονεά ἴο ἀδϑβίγου Ηἰ5 ρϑορίο.--- 

18, πελουαλ ἐὰν Οοά τλαίξ ἑλοιε γ)εα7] ἴῃς ξαπάαπιχοπίαδὶ αἰθπιεηὶ 
οὔ τπε τεϊρίουβ ἰθηροσῦ δηᾶ πῃ Ὀαϑὶβ οὐ οἴμοσγ γε] ρίους 

δπιοίίοηβ (6.,,. οὗ ἀενοίίοη δηά ἴονε, 1013), οἔϊδη ἱποιιϊοδίθα ἴῃ 
Ὁι. (410 ς36 (29) 63. 36 86 χοἶ3. 30 γχγδ 7.438 .}.,19 ,868. 4113.19), «ΤῊΣ 

[εατ οὗ Τεμονδῇ " δηά ““οπὲ παῖ ἰδθαγείῃ εμονδῇ " ογ “"ἀοά" 
(Π)πν Πετν; (Ὁ Π5Ν) ΠῊΠΝ ΝΕ: Τ0Ὁ 1 2828 Εχ, 1821 δζο.) ἀγα τῆ 
{πὸ Ηεοῦτγεν δαυϊναΐοηϊς οὗ ““ τε! βίου," δηά “" γε]! ρὶους."-Ὅά 

ἀΐρε δλαΐϊέ ἐλοῖε σθγυθ}] νὶΖ. ἴῃ δοῖβ οὗ ρυθῖ!ο ἀκδνοιίοη, πὲ 
βροηΐδηθδοιιβ ουϊοοπΊο, δηά πα ἡδίυγαὶ Ἔχργεϑϑίοη, οὗ γεϊρίουβ 

γενθγεησα (10 ῖ3. 30 1118 1η5(6) 2847 Εχ, 2435 1ς, 1038 δχ0). 

Νο ἀοιδὲ ἰδὲ ψνογὰ νγἂβ αἷβο υϑεα πιο εἶν, 80 85 ἴο ἱποῖυάε ἴῃς 
ρεγίογπιδησς οὗ οἴπεν ἀυ 65 Ὀοϊοηρίηρ ἴο ἃ γε! ρίουϑβ 1; υὶ 15 ρυί πη ΓΥ 
56η86 οὗ Ἔχοουίίηρ ἀεβηϊε δηὰᾶ ἔογπιδὶ δςοίβ οὗὁἨὨ ᾿ογβῆϊρ ἰ5 ἀρρϑγεηὶ ἔγοπι 
ΒΟ ἢ ρα556ΡῈ5 845 Εχ. 4312 453 η16 1Ἰοὔδ χγῦ (“10 8ογνε [15 βογνίςς," οἵ (δε 
Ἐραβί οὗ [Πη]οανεηδά (δ[κ65): οὖ, ο. 125.35. [Ιη (ες Ῥγίεϑίϑ᾽ (οάς, Ῥοίἢ ἐδὸ 
νεγΌ δηά ἴῃς ϑυῦϑῖ. (Ἴ2}, ΠῚ3}} αἀγε υδεὰ (δοΠηιο Δ 1} οὗἨἩ ἴδε ρεγίογπιαπος οἵ 
βδογαᾶ ἀυ{165 ΌΥ ργιεϑῖβ δηὰ [εν] 168 (6.9. Νυ. 457 1695). 

“πώ ὃν λὲς παι σλαίέ ἐλοιε στυδα᾽)] 50 τοῦ, Α ρϑύβοῃ ἰβκιησ 

11. γϑ3.}] ἴῃ σοπίίη. ΟΥ̓ ἼΚ᾽2) "2 (ν.10) ; Ὁτ, 8 115.---Π 31] Ὀτ. ὶ το4; Ο-Κ. 
8 49. 32..---᾿18, Νοιϊςος ((ἢτῖς 6) (ἢ δπιρῖ.. ροβιτίοη οὗ {πε οὔ]. (οἴ. 158). 



8Π ΟΔΙΝ ἱηνοῖίαβ παίιγα!ν ἴΠ6 πᾶπια οὗ [6 αἀοά ννῇῆοπ) δε 

γανογαβ ; δῇ οδίῃ ἰ5. Δοοοσζάϊ!ηρ!]γ ἃ ρθου πὩγῖν βοϊδηγη σοηΐεβϑιοη 

οὗ αἴ. ὍΤἤῇα ϑγδο]ῖα 15 ἴο σννεαῦ ὈΥ ]επονδῇ Ηπ|561}, ποί 

ΌΥ Βα αἱ (1εζ. 1.216) ογ ὄνεὶὶ Ὁγ ἰΔοἰαΐγοιιβ γεργεβθηϊδίοηβ οὗ 

]εμονδῇ (Απ|. 814): ἃ ὈΙεβϑηρ 15 ῥτοπηδοά ὈΥ 6γεπιῖδῃ ἴο 

ἴῇοβα πο σνεασγ ὃν Ηἰπὶ ἐδ  Π 11 (7]6γ. 43.1216. “Ηδς {δῖ 

ϑινθαγαῖῃ Ὁ εμονδῆῃ" (Ρ5. 6312(11)) 15 5 ἃ βυῃοηγπὶ οὗ 

7Ἰοβονδἢβ ἔσθ ψογβῃίρρογ: οἵ, 15. 481.---14, σο αἴο7] 43 819 

1138.148 (οὗ ΓΟ] οὐνίησ ]επονδῇ, ν.ὅ) 2814.---Οἱλδν ροαδ] Ἔχ. 2ο5 
(-- Πὲ. ςἢ 2318 Ὁ. γ4 819 χτ16.28. γχ.χ8.7014. γγχ8 7820. 2914. 86, δέ 

2025 (26) 2017 4118. 20. 7ος, 2418 243.1, Τῇς εχργαβϑβίοη, που ρἢ 

[ουπ οσοδϑίοπδΥ εἰβεννῆαγα, 15 βρθοῖδῖν οδαγδοίογιϑεῖς οὗ 

νυτιζογβ οὔ πὸ Ὠευϊογοποπιῖο βοῆοοὶ (1 ραγίουΐαγ, σοπΊρη]6γ οἵ 
Κίηρβ, δηά 76γ. : ποῖ ἴῃ Ϊ5., οὐ οἴμεγ ργορῃείβ. Οομρ. {π6 

[ηἰγοά. ὃ 5).---1δ. 44 ἡεαίομς Οοα7 οὐ 435.---- 7 ἐλ ταδί οὗ ἐλ6ε) 
ου 13: οἵ. 731 253156(144) 705. 4310 Ηοβ. 119 7εγ. 149 αἰ.---- 7) 5,70» 

(το Π)] 151. 
106-19. 8.86] 186 ποὺ ἴο Ρραὺ Φοιονδὰ ἴο {10 ὑθδῦ, Ὀαὺ τΤαμοΣ 

ἴο ΟὟΘΥ ΗΒ ΘΟ ἀτηθηΐβ, ἱῃ ΟΥΘΙ ὑδδῦὺ ὈΓΟΒΡΟΥΥ ΙΏΔΥ 
αἰϊοπὰ 11.---16. Κὲ «λαΐὶ ποέ ῥω γελουαλ Ἴο ἐδλθ 2700, ὅδ. Ὁγ 
οδΙ Πρ ἰῃ αυσϑίίοη, ἴον ᾿ηδίδησθ, ΗἸ5 ργθβϑθησα δπιοηρϑδῖ ἵπθῖη, 

85 πεν δά ἄοπε ἰογηηθγὶγ δἱ Μαβϑδῇ (Εχ. 1732.1; οἵ. 1. 93 ,κ,5 

Ρς. 958), οὐ ὈγΥ ἀουδίηρ Ηἰἷ5 ννοτά. 

7Ζεν»εῤέ 15 ἃ τιϊϑεδαϊηρ γεηάογίηρ ; ἴογ ἰο ζεριδέ 885, ἰῇ πιοάδγῃ ΕΩΡ] 5, 
δοαιυϊγεά {δε 56η86 οὗ φγουοξίνρ, οὐ θη ἐοΐγρ᾽ ἃ Ῥεύβοῃ ἐπ ογαθν ἐλαΐ ἮῈ τιδν 
δεῖ 'π ἃ ρατίουΐϊαῦ τὺ (ΞΞ ΗςΡ. ὉΠ) : πῷ) 15 ἃ πευίγαὶ ννογά, δηὰ τπεδῃβ5 ἴο 
“65: οὐ ῥγουό ἃ Ῥεύϑβου, ἴἰο 8εὲ τυλδείλθν Ὧς Ψ1}} δοὲ ἴῃ ἃ ραγίιουϊαγ νὰν (Εχ. 
16 7υά. 23,2), οὐ τυλοίλεν πὸ ομαγδαοίον πα Ῥδαγβ 15 νν6}1} εϑίδ Ὁ! 5μοά (1 Κὶ. 
το). ὝΑοά 5 2γονές ἃ Ῥογβου, οἵ 2ιμἧς Ὠἰπὶ 70 286 ἐεδέ, ἴο 5ε6 1 "19 δά ο! γ 
οτ δῇεοίΐοη 8 βίποογε, ἢ. 22] Εχ. )οῦ Ὠϊ. 83 (σιν.), 146 Ὁ), οὗ, 5. 263; δηὰ 
πιο Ζε5Ζ, οὐ δουό, εμονδῇ τνῆδη ἴμεν δςῖ 845 ᾿ἴ ἀουδιϊηρν, ψδεῖπεγ Η!5 
Ῥτοτηΐβα ὃς ἴγιο, οὐ Πεῖπογ Ης 15 δι] ἰο Η!5 γενεαϊεα ομαγδοῖοσγ, 
Εχ. τῇ Νὰ. 1453 5. η88 (Ξεε ν.}9). 4. δ ος9 χοῦ!(͵ ςἔ, 15. η132,. 850 »"παϑοδίλ 
439η}5 293 6) ἀγα ποῖ “"ἰεπιρίδι οπβ,᾽ δυῖ γέαϊς, φγουΐηπρε (5ε6 ποίς οὐ 459. 

)}Μα5:αλ}}.ε. Ῥγουΐῃρ (Εχ. 177).---1, 7 οζηεοτ 65] 445.---ἴαίλ 
οσογπαηοα ἐλ.66] ΟἹ 45 539 (82). 18, Φλαϊξ ὦ ἐλαΐ ευλίολ ἐς γίρλέ 

σπα ρυοοα ἦρι γελουαλ᾽ς 6γ65] 50 1228 2 (ἢ. 141] 4,129. [ἴ9504}}γ 
τ πουΐ ““Δπά ροοά᾽"; δπηά ἴῃ [πδῖ ἔογη), ἃ ρῇγαϑα υϑεα ἔγεαυθηῖν 

Όγ Ὠευῖ. ψυγιΐεγβ, 65ρ. ἴπῸ σοπηριογ οὗ Κίηρϑ: 566 1225 149 (18) 

18. Τιοῦστ.. .. Πππ" 15] οὐ 4᾽5.--18. πδ} ΠΝ3}] ου 4] ; ἀπά Ὦτ, ὶ 110. 4. 
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219 ἔχ. 1526 1 Κα, χ1138.38 ὅσο, (Ἰηἱτοά. ὃ 5). Τῆς οοττγεΐαζινα, 
70 ἐὧο ἐλαέ πτολίολ ἐς ουΐϊ ἐπ ἐδδ νὸς ὁ. γελουαΐ, 15 γεῖ πιο 

ἔγθαιιοηΐ ἴῃ ψυίογα οὗ {Π6 βδπιῈ δοῇοοϊ: 1. 436 οὐδ 1.ῦὺ,3 415 

7υά. 211 41.132 δχο. (566 2224..).----Τὐαξ ἐξ να» δ6 τοοῖϊ 70» ἐλ 66] 55, 
- 7Τλαέ ἐλοῖε γπαγοϑέ ρῸ ἐμ, ὅσ ο.] 4ὶ.---Τὴε ροοά ἰαηα] 185.---.19, 

70 ἐλγμδέ ομέ (Π)}] ἃ ταγε ννογά, οσσυγγηρ Ὀ651 465 ἴπ 1ἢ|5 
ΔΡρΙοδιίοη ΟὨΪΥ͂ 95 [ο05. 23 (Ὠ3).---΄αἀς γ)ελουαλ λαζλ 5ῤοξοη] οἵ. 
Εχ. 2451. 

920-25. ΤΊ9 ΕΣ] άτθη οὗ Βιυροθβϑῖνθ ρθηθσδύϊοηβ 810 ἴο ὃθ 
ἰπδίτυοίθα ἴῃ {80 ΟΥΡῚΠ δἂπαὰ Β000Ρ0 οὗἠ 80 ΔῊ ΠΟῪ 8θ0ὺ ὈΘΙΌΣΘ 

1818] .---20. Ἡσλθη ἐὰν 5ογι ασζείλ ἐλδε ἐῃ ἐγ ἐο σοριδ (111. ο- 
»40᾽ 7ΌτΟ), δαγνήηρ} υϑγδαξέρε ἃ5 Ἐχ. 1414, ἴῃ ἃ βἰπηαγ ᾿παΐγΥ. 
-- 7Ζεεζριονιῖθ5] 445.--- 1. Βγοιρὴέ μς Τογέλ, ὅσο. οἵ. Εχ. 1314. 

Ἡϊΐρλέν λαμ] 334.-- Ὁ, δέρτις σπα ῥογέονι5] 433.--- Βε)07»8 οἱ ἐ»6:] 
431. -928, δέ το (απιρἢ.) ἀδ δγομρὰξ ομξ] οἵ. 430. -84. 7Ὸ γεαν, 
Φὥο.} Ἰεμβονδῖ, ἐπὶ Ηδ πηρῃς σοπτρίεῖα Ηἰ5 τοάδπιρενα ννοσκ 
ἰονναγάβ ἰϑγϑεὶ, σανα 1 {Π1|5 ἷανν, ἴο Κααρ αἷϊΐϊνε ἴῃ ἰΐ {πε βριγιὶ 

οὗ γι γοϊ ρίοη, δηά ἴο βδβοῦυγα ἴῃ ρογραίν 15 ἡδί!οηδὶ ννο] δγα. 

- ὃν ρυοί ο τι σοριέζεμαϊ(ν»}) το18 (οἴ. οἡ 449).----70 66 τὲ5 αἰϊζυε) 
οὗ, οη 41}.---;᾿ἃςς αὐ ἐδὲς 44)}] οὐ 239..-- -ΑΟὈὖ, Απά [ἢ ψψὲ ἀγα σδγεῖίιῃ 
ἰο οὔϑογνα (ἢϊ5 ἷανν, νὰ 5411 αν ἄοπα δῖϊ ἰπαΐ ννα ἅγὰ τε- 

αὐϊγαά ἴο ἄο, δηά 5841] Ὀ6 δοσουηϊοά τρῃίεουβ Ὀεΐογε Η1η1.--- 

Π «λα δὲ γίρλέσοιεδνισοες προ 15] οἵ, 2418 (ΗΟ πλάκα 1ξ μοὶ 
ΣΡΓΟΌΔΌΪῈ {παι τἴῆ6 ννογάς ““θείογε επονδῇ οὖν ἀοά ̓" πᾶνε 

ογα θθδη δοοϊἀδηΐδ νυ πιιϑρίδοθά, δηά {πδὲ πον οὐυρῆΐ ἴο ἔρον 

“ἐπηΐο υ ἢ); αἷδο αη. 1:5 5. 1οῦ91. 

ἍΙΙ. 1-δ. ἴῃ 10 Ἰαπὰ οὗ Οδηδδῃ, [06 Βγδθ 98 ἃ1Θ ποὺ ἴο 

ΙΩΪΠΡ1Ὶ9 τὺ 0809 πδὺϊνθ ἱπμδοϊίαηΐδ, Ὀαὺ ἰο θχύϊχραίθ ἔθ οι 

ΘΟ ΡΙΘύθΙγ, δηὰ ἰο ἀθβίχζου 811 ὑπο} τσϑ]ρίουβ Βδυπι}018.---1. 

σλο» γελουαῖλ ἐὰν Οοά τλαῖὶ δνίρρ' λθε ἐμέο ἐΐλθ ἰαμα] 50 619 

1139.- 4,4 «λαϊὶ οἶθα» στῦα}] 566 Ὀεΐονν.---Ζ.ε Ηζ6 (1), απᾶ 

20. “Π0]}-ΞΞ ἐρε Ζέριδ ἐο οο, ἃ5 ἘΧ. 1316 705. 45 3. αἢ.---28. ὉΠΝΩ] ἐπΊρ ἢ. : 
415 Ὁ. 91. υἱὐ 3.00] τοἱϑ 76τ. 2259; οἵ, Ὁ νὺ 76γ. γ8 257.--τῖ! Ὁ 22] ([Βς ἀτί,, 
Ἔχοθρίϊοηδιν, ποὶ οἰϊάοα δἷϊεγ 3, 88 ἤδρρεηβϑ 6 {ϊΐπιεὲ8 (ου 253) ἰῃ {μὶ5 
Ρῆγαβθ, δῃὰ οσοδϑβίοηδιν Ῥα651465 (566 οἡ 2 5. 21:9; 6-Κ. 85. 2 Η.3. 

ΥΠΙ. 1. δ.)] 50 ν.3; 2 Κ, τόδ (Ρίε]}); ἰπ Εχ. 45 1058. "57 οὗ ἀγανίηρ ΟΕ ἃ 
βαπάδὶ. Αγδῇ. παςλαΐα ἰ5 ἐχέγαχίξ (δ... σατπαπὶ εχ ἰεθοἴα) : ἴῃ Εχ. 219 Θαδά. 
-- Ηςῦ. νηνο, ὃν) ἴῃ 19᾽ 28:0 15 ἃ ἀϊβογεηΐ ννογά, σογγεβροηαίϊίηρ ἴο {δες 
Ατγδῦ. παϑαΐα, ἴο 470} 977} (οὗ ἃ Παῖγ, ἐεαίΐῃογϑ, δίο.). 
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ἐλο Οἵγρασλίξο (2), απ ἐλα Α»πογίζε (3), απα ἐλ Οαηααη (4) 

απο ἐλό 2 ογίσοϊία (5), απα ἐλ 47{υἱ]6 (6), απὰ ἐλ6 7εδιδί (7)}} 
ΘΌΟΝ Θπυπ γδίοηβ οὗ ἴῆ6 πδίϊοης οὗ Ὁδηδδη αα σοπιηΊοΟη, 650. 

ἴῃ ΤΕ (ἴῃ πίδην σαβα5 ργΟΡΔΡΙΪγ---ἶοβ. 24}} 15 οπα παῖ 15 ΝνΘΥΥῪ 

οἰἶεδι---ἰἡἰτοάμποεα Ὀ. [Π6 σομρ!|6γ) δηὰ Ὠδυξ. ᾿υγιίογβ. 

Τῆυβ (γερτοβαηξηρ {πΠ6 βανογαὶ παίΐοηβ, ἔογ Ὀγαν!γ, ΌῪ ἴῃς ἤριτγεβ 1υ51 
αἰϊδοπεά ἴο {Π6π|}) νὰ μανὲ Εχ. 4,5 δπὰ 1 (412 5 6 7). 153 (4 1 2 6 7). 225 

(31 546 7). 238 (64 1). 33} (431 56 7). 34.) (341 56 7). Βι. 2017 (1 3.4 5 
67). 705. 310 (416 5.237). 9᾽ δηὰ 128 (1 3456 7). 11 (4 31 5 7 6). 24} 
(354:126 7). ]υά. 35 (4 τ 3.56 7). τ Κὶ οὔ (3.1 5 6 7)-:2 ΟΠ. 87 (1 3 5 6 7). 
566 4150 ΕζΖσ. οἱ Νεῆ. οὅ. Τῆς ἔ11ε5: ἐπυπιογδίίοη 15 ἡ. 159. (1 5.2.4 27, 
-͵ἰδε Κεηϊίς, {πε ΚεηϊΖΖίίε, {πὸ δαάπιοηϊίς, δηά πε Εδρμαΐπι). Νὰ. 149 

ἦ5Β βοπιεννῆδί αἰ εγεηΐ, οἡ δοςουηΐ οὗ ἰῃε ἰοροργαρῆηὶοδὶ οπαγδοίεγ οὗ [ῃς 
ποίίοςεβ5. σοηϊαιπεα ἴῃ ἰΐ (εὖ. ἢ. 11). φδέευέπ παιϊίοηβ ἀγὰ δπυπιεγαίεα οἠΐν 
Ὁι. γἱ 705. 415 2411 (Ὀοΐἢ 232) : Ὀυϊ (αὶ οἴϊδη σοπιρίεῖς5 {πε βαπὶα ὨσπΡεΓ ὉΥ 
᾿ηϑογίίπρ 2 Ὀείοτα 67. [|ἢ Ἃη. 137 4 (οί 1) 1υἀ. τ΄ δ (4150 ρογῆαρβ [) 
4 5 ἅγε βρεοϊδεα δἷοῃε. Εἶνε οὗ {πὸ πδίΐοηβ ἤεγα πδιηεά (νὶΖ. τ 7 3 2 6), 
ἰορείῃογ νἱἢ βδοπια οἰμεγβ, ἀγα 4130 ἱποϊυ δά ἴῃ 5 εἰ πορτδρῆϊοδὶ ἐφ 0]6 ἴῃ 
αη. 1τοἱδ᾽18᾽ γεγε πον αγὰ ἀσβογι δε 845 “Ῥεροίίεη" ὃν Οδηδδῃ; ἑ.6. 
Ῥεϊηρ' ἰγῖθε5 ἱπμα δι ηρ' ἰη σοπιπιοη (ΒΕ σουηίγγ οὗ Οδηδδῃ, ἰμεῖγ γε δ ο βὮρ 
ἴο δδοῖῦ οἰμεῦ 15 ἐεχργεββϑά Ὀγ μεῖς Ὀεΐϊηρ γεργεβεηϊεα 45 ἴπε ομπ!άγεη οὗ δη 
δροηυπιοι ἀποσβίοσς, “ Οδηδδη." Οἱ Βυάάεσ, 226 Βὲδῖ], κρρεξοῖ. Ὁ. 344 ἔς. 

ΤἼ6 ἱπίδηίϊίοη οὗ ἴΠ 656 δηυπιογαίίοηβ 15 ΟὈν! οι 5] γμεϊογιοδὶ, 

γαῖμποῦ [ἤδη β'οργδρῃιοδὶ οὐ Ὠἰδίογιοδὶ; ἴΠῸῪ ἀῦα ἀδϑιρηβά ἴογ 

{πΠ6 ρυγροβα οὗ ργεϑθηςηρ δὴ ἱπιργεϑϑῖνα ρίοΐατγα οὗ {π6 ΠῚ ΘΓ 

Δηα νδῆιεῖν οὗ πὸ πδίϊοηβ αἀϊβροββεβϑϑεα ΌὈΥ πε ᾿ϑγδα 65. 

ΕἸἰφβενεῦα (5ε6 ᾿. 11) ἴῃς Απιογῖΐα δηά (δπαδηϊΐθ, {π6 ἴννο 

ῬΓΙΠοΙρΑὶ {1065 ν ΠΙοἢ οπσα οσουριεα Ῥαϊεβίϊηθ, βίδηα δίοηβ 85 

Γαργαϑοπίηρ' 6 ργα- 5 γαρ  Ἰ5ἢ ρορυ]δίίοη : τη τῆ ργαβεηῖ [15.5, 

[Π6 πληοῦ 1065, {νἱηρ' θεία ἔπ δ πὶ ἰη ρατγίϊουϊαγ Ἰοσ δ] 1165, αύα 

᾿ποϊυἀθα 85 Με] !. 

Της 7 τες ΜΝ] μαννα Ὀδαη ἃ Ὀγαηοῖ ογ οἤβῃοοὶ οὗἩ {πὲ στεαὶ παίίοῃ (,ν 
οὗ δε, νοβα οδρίίαὶ οἰἵγ ννὰ8 Κδάδῃ οὐ (με Οτοηίεβ, Ν. οἵ Ὁδηδδη 
(οἴ. 2 5. 245 3, Χιττιιμρ Καδης ἴον ““Ταδιῖπι Ἡοάϑῃϊ), δηᾶ (ες εχίςηξ οὗ 
ὙΠοβϑα επιρίτε (οὖ, τ Καὶ. τοϑϑ εἰ 2 Κι, η5) 15 διἱοϑίθδ ἃ ΌγΥ ποίϊοςβ ἴῃ {86 
Αϑϑουδῃὴ δηὰ Εργυρίίδη ᾿πϑογιρίϊοηβ, απὰ Ὀγ ἰποῖὶγ οὐνῇ πιοπιπιεηῖβ (δι 
Ῥτεβοπὶ υὑπάδογρθδεγεά); ἴΠεῸ γείογοησε 15 ργορα δὶ ἴῃ ραγίϊουΐαγ ἰο ραγίβ 
ἰη ἴῃς οχίγεπις Ν, οὗ δηδδη, ππάοὸῦγ ᾿εθδηοη δηα ΗἩογπιο, νυν ἢ ἀγα 

Δἰ]υδεὰ ἴο εἰδεινῃεγε 45 πανίηρ Ὀεδη ἴῃ {πεῖς οσσυραίοι ; σορρ. [ια. 135 χῇ 
(16 ἴον 27 υἱϊ6) 105. τι ἃ (}εἔυΐίε ἴον {ΠῚ {Ππ|6, ἀπὰ τΠπεη “ἴῃς ΖΜ 
υπάες Ἡδγπιοη "). Τῆς Ο᾽γρασλίΐες αἀτὸ παπιοα ει 465 οἡἷγν ἰῃ [86 115ὲ5 απ. ζ. 
τοἶδ (ΞΞ ̓ (]". 113) 1533 705. 410 2411 Ν 6. οὔἵ, νου δὴν ἱπάϊοδίίοη οὗ (ἢ 6 
Ἰοςδ! εν πιο παν παρε. Οπ ἴῃς «ΑἽκπογίΐε, απὰ {πε σπαασηο, 566 σᾷῳ 
Ρ.11. ΤΠ δεγέσσίες ἄτα πιεηιϊοποά (ἀράγ ἔγοηγ πο 1155 ἀποϊεα ἀθονα) ἰῃ (ς 
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οὗ ὈΕΟΤΕΚΟΝΟΜΥ 

6η. 137 24 7υά. 14. (ἴπ ἐδοῦ οαβε Ὀεβιάς (πῸ Οδπδβδηῖο), 105. 1718 (θεϑίάεἊ 
ἴῃς Κερδαῖπι), ἀρραγοπεν 845 ἰἰνίηρ ἴῃ (6 οεδηΐτε οὐ Ῥαϊεϑίϊπε, ἴω (πε 
ΠΕΡ Οοιγῃοοά οὗἩἨἁ Βεῖῃεὶ δηὰ ϑῃεοπεα). ὙΠῸ Ὡδπὶὰὸ ἰ5 ἀονεαά ροβϑιδὶν 
ἔτουι ἰῇ β8πιῈ γοοῖ 845 ἸῺ (οπ 45), πῃ ψΏϊοἢ οα56 ΐ Μ{11| αἰ σιπν ῥγορετὶν 
ατυείϊενς ἐμ ἐλε οῤέόη οοτερίγ}. Ἑτοῖῃ ἴῃ6 ῬεγὶΖΖιίεβ ποὶ Ὀδίπρ' Ὠδιηθά δυηοην 
{πε ἀςβοοπάδηίβ οὗ Οδηδδη ἴῃ αη. το δ΄ 18, 11 Πῃ45 θεεη οοη)εοτυγεά (Εϊεδαι, 
ΡΒ. Ρ. το; ὈΜ1πι. οη αη. 1015) ὑπαὶ {πεν ψεγε {πε βυτγνίνογβ οὗ δε 
Ῥγε- Ὁ δηδδη  8ῃ ρορυϊαίίοη οὗὨ Ῥαϊοβίίηςθ, Ἔσχρε]εα ἔγοπι {πεῖς βίγοωρ οὶ 5 
ΌΥ ἴα ΟδηδδηϊΈ ἰηνδάογβ, διυϊ τηδὶπίδιπίηρ 1Πποπιϑοῖνοβ Ὀασι ας ἰδεῖς, 
σοῃαυσγοῦθ ἰῃ ἐπα τὰ οσουπίτγ. Τῆς 4“ έυΐες Ἀρρεδτ ἴῃ ϑῃεοῦσπι δηὰ μ 
Αἰδεΐη (αη. 345 05. 97 1119; οὗ, 2 5. 247): ἴῃ )εδιδίΐες αὐτὸ 611 Κποντη 88. 
(ῃς ἰγῖθα ννῆοβε βίγοηρ ποῖά ννα5 ἴῃς ἔογίγοϑϑ οὗ Ϊεγυβαΐίοπι (05. 1835 [υά, 1 
2 5. 55 αἴ.). 

Ογεαίθγ αμπα τηϊρλζίογ ἐδλαη ἐπο.] οἷ. ν.}] 438 οἱ 1133. 2. 
)οἰζυον π δοζογε] 1τ3.----Τάοιε «λαΐέ ἀφυοίος ἐλ6»1)] οὐ δαηπ ἴῃεπι. 
Απ δγομαὶο ἱπδι θη οἔζδη 4] ἀεα ἴο ᾿ῃ ἴπΠ6 ΟἿ. Α-Ξ Αγδδις 

βῆονβ, ἴ(ἢ6 ἴδγπὶ 564 πη68η5 ὈΓΟΡΟΓΪΥ Ζ0 δοῤαγαΐίθ οὐ σϑοϊμάε; 

ἴῃ ΗΘΡ. (45 πη Μοδθι 58) 18 νγὰβ ἀρρ]!δα ἴῃ ραγίουϊαγ ἴο ἀδηοῖθ 

σοῤαγαΐξΐον! ἴο ἃ ἀεϊϊγ. Μαεβῆδ' ἴῃ Πῖ5 [ηϑογιρίίοη, 1. 16--18, ἴε]15 

ἤονν, δέϊεασ ἢ δὰ ξυσοθϑάβά ἰῇ οδγγυίηρ οδ᾽ {π6 ““νεβϑβεῖς οἵ 

Υδῆσνϑῃ " ἔτοπι Νερο (Νὰ. 4238), δΔηὰ ““ ἀγαρρεά" 1Πδπὶ Ῥείοτγε 
Ομεπιοσῆ, πα ““ ἀενοίεοα ᾽᾽ γοοο 5γϑθ 15} ργιϑοηθγα ἴο ᾿Αϑῇῃίογ- 

ΟΠαπιοβ (ΠΟ ΠΠ ΦῸΣ Ἵν 3). [πὰ Ιβγαθῖ, ἰῆ6 ἀϑᾶρὲ )85 

υἱ|Ζεα 5085 ἴο μαγπιοηΐζα ν ἢ {Π6 ρῥγηοῖρί 65 οὗ {πεῖς γε! ρίοη 

δηά ἴο 5διϑεν 115 πθϑάβ. [{ Ῥεοδπὶα ἃ πιοάβ οὗ βεοϊιαϊηρ,, οὗ 

ταηάἀογίηρ αγηλῖ655, δου ηρ᾽ ᾿π]ρο Πρ [Π6 τε! ρίους [πὲ οὗ 

{π6 παίϊοη, βϑιυοῦ οὈ͵]εοῖϊβ Ὀεϊηρ νι άγαννῃ ἔγογτ βοςί εν δἵ 

Ϊατρα, δῃά ργοϑθηϊεά ἴο {π6 βαποίυδγυ, νηοῦ δά ρονογ, {ἢ 
ΠΘΟΘΘΒΑΓΥ, ἴο διιἤογιΖα {πεῖν ἀδοίσγυοίίοη. [{πν85 ἴπιι5 Δρρίϊοα, 

ἴῃ ρδγίιουΐαγ, ἔογ 16 ρυζροβα οἵ ομϑοϊιηρ ἰάοϊαῖγυ. [{ 15 

τιθητοηρά ἢγοῖ ἴῃ πα Βοοῖς οὗ πε Οονοηδηΐ, Εχ. 2219(30, οὗ 

[6 ἀϊἸ5]ογαῖ ϑγδα]ιῖθ, ἜΡ ἀν ἫΟ5 ὈΠΠῚ Ὀτδδῦ παῖ, Μοτε 

σοπιπιοηΐν {Π6 ΘῚΠ 15 ρταβοσθεά ἴοτ 1π6 οδ56 οὗ ἴῇοβα ουϊδιάς 

{π6 σοπιπλιην οὗὨ Ιβγαβῖ : ἤεγα αἀπά ν.ἕ3δὲ. 2ο]δ:18 ἕος τῇς ἰάοἶα- 

ἰγοὺῦβ Οδηδδηϊίαβ: ἴῃ 1313:19 (132-18) (ὴς. Ἰἀοίαΐγοιι5 [5γδεὶτῖα οἷἵν 

15 ἴο Ὀ6 ἰγεδίβα ϑἰπη]αγίγ. Τῆς “ ἀενοίϊοη ᾽" οὗ ἃ οἱἵυ ἰηνοϊνϑ 
{π6 ἀδαιῃ οὗ 411] πυπιαη Ὀείηρδ γοϑιἀδηΐ ἴῃ 1: [6 οδἴ(6 απὰ 

5ΡΟΙ] τ᾿νεγὰ ἀσβδίγογεά, οὔ ῃοΐ, αἱ {π6 βδαπια {1π|6, δοοογάϊηρσ ἴο 

86 στανὶ οὗ {πΠ6 οσοαβίοη (οοηϊγασὶ Ὠζ. 234. δηά 1 5. 155). 
[ηβίδηςοβ οὗ ἔπε ζόγορ Ὀείηρ Ραϊ ἴῃ ἔογοα (μι οἢ 18 τείοεγεά ἴο ψ 

653Ρ. γεχιεήον Ὁν Ὁ δηὰ Ὠ3) ἄγὲ : Νὰ. 213 (ἸΕ), αἴεγ α νον; Πΐ. 255: 35 
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1058. 219. 1ο]- 38. 35. 57. 89, 40. 7. 111..18, 20, 31 (411 [)3), 617-19. 31 (Ως, 211-12) 85.36.,. 7,4, 

2110... χ 5. 16: δ. 9.15 (ἢς Οἷς 5Ρ011} ννα5 ἤεγε πιδάς λέγεοηε, οὐ “"" ἀενοίεά᾽" : 
ἃ ρατί οὔ ννὰ8 αἴογιναγάβ γεβογνεα Ὀν ὅδ], 85 ἰὶ ννα5 βεογείεα ὃγ ᾿Αςῆδη 
οὔ ἃ 51πη}΄ οσοδβίοη, 05. 71.11.18. Ιῃ ΑΝ. ΟἿΣ 15. υδυδ!ν τεπάεγεά 
““υκοὐγ ἀδδβίγου," δηὰ ΟἽ ““δοσιγβεὰ {πιηρ" ; δυΐ {Π656 ἰδογπὶβ Ὀοίῃ 
Ἔχργεϑ5 βϑεοοηάδγυ ἰάθαβ, βεϑίεβϑ Ὀείπρ' Δρρδγεηιν πητγεϊαϊοα ἴο δδοῖὶ 
οἴμοῦ ; ἴπ ΕΝ. ““αἴίεγ!γ ἀεβίγου "᾿ 85 Ῥθθὴ πιοϑίϊν γεϊαϊ θα ἴον ὈΠΠη, ΜῈ ἢ 
“Ἡ6Ὁ. ἀευοίε᾽" οὐ πὸ ππδυρίη, δηὰ ΟἽπ Ὀεϊηρ γεηάογεά “ ἀενοιςα (πἰηρ,᾿" 
(Ππ σοπηοχίοῃ Ὀοίννδοη {πὸ ἴννο οορηδίε ἴθγιηβ ἰ5 ργεβϑδογνεᾶ. Ἐρογ ἢρ'. 0.565 
οὗ Ὀοίῃ, 866 15. 1115 (μπ͵655 2 ἼΠὴ 5ῃου]ὰ ἤδγε θὲ γεδα) 242 [εγ. 259 Μίς. 4}3 
Μαὶ. 433. (45); : Κ. 2053 (Ὅππ σ᾽) 15. χγ' (ὍτΠπ Ὁ»).---Ἴ Πὰ σγοοὶ ἰ5 ἴῃς Αγδῇ. 
άᾷαγαρια, ἴο σλμζ οὔ, ῥγολίδίέ, δας {πὸ αγῖρε οὐ βδογθά σίμινος οὗ [{{Ἰὰ 
ΤοηρΙς δἱ Μεοοδ, δηὰ ἴΠ6 ζα»γῖρε, {ΠῸ βεοϊυεα δραγίπιεηιϊ οὗ ἴῃ6 ᾿νοπΊδη, 
ΔΡΡΙεὰ 4150 ἴο 115 οσσυρδηί5, ἑ.6. (ῆς ““ αγαηλ." 

Ζῆ΄οι «λαίέ τεπαῖο πὸ σουοπαγέ τοΐξᾷ ἐλθ}} 50 Εχ. 2332, οἵ. 3,412 

(Ῥοῖμ 1Ε).---ὃ. Δ Ὸ»γ γοήμ ἐλνϑοὶ ἐπὶ τιαγγίαρε τοῦθ ἐλόρι) 11. 

ταῖζα {πγ561} [ΏΠ͵| οἵ βοη-ἰη-ἶανν : 50 705. 2212 (Ὠ32); οἵ. αη. 349 

1 5. 1821,- -λῦν ἀΐς ἀαιιρλέίον «λαὶξ ἐλοις ἐσθ τρριέο ἐὰν 5οη] οἵ. 
Εχ. 44168--4 2» λ6 «ὐἱ] ἐμγη ατυαν ἐλν οι )Όνι )οἠοτοΐγιρ᾽ »ο 
Εχ. 4416. 2,0] ἴῃς ἀϊδοοιγβε οὗ Μοβεβ ραβϑϑίῃρ᾽ ᾿πβθηβίθ]ν 

ἰηΐο ἰῃδί οὗ ἀοά, δ5 νεῦὺ οἴζϊδη ἴῃ [6 ργορποῖβ: 50 1114. 1γγ8 

2820 294!----Ομοξν] οἴ. 4386 )830.-- -ὅ, ΑἹ! οὈ]εοῖβ5 ννουβῃιρρβά, οὐ 

ΠεΙά ϑδογεά, ὃν ἴπεῸῈ Οδηπδδηϊΐεβ ἀγα ἴο ῬῈ ἀεϑςίγουαα.---7Ζ 617 

σίας γὲ σλαΐέ ὄγοαζ ἀἄοτυρ, απαᾶ ἐλοί» έϊίαγς γ6 σλαλὶ ζαϑδᾷ 17 

216οος, απα ἐλοῖν Αςλόγέρε γὲ σλαϊί ἄδην ὥοτον) ταρβαϊθα νογῦδ]ν 
ἔγοπι Εχ. 4418 (οἴ. 2322), ψ Ἰ τἢπ σηρία σμδηρα οὗ σμξ ἰηῖο ἄφο: 

οὗ, Ὁϊ. 123, Οη {π6 ““ρ1Π|ατ5 οὐ ““οα 55" (ΠΣ), δπά 
“4 Αϑῃέτίπι"" (Ὁ Ὑ), 566 οἡ 1631. 22, 

6-11, ΤῊ9 στουπὰ οὗ [89 Ῥγθοθάϊηρ ῬΥΟΒΣ ὈΣὉ1ΟΏΒ: ΙΒΥ86] 18 
ΒδοΙθα ἴο Φοβονδὴ, δπαὰ τηοῦϊγο8 οὗ σταὐϊἠπάθ, ποὺ 1688 ὑμ8ῃ οὗ 

ἴθδτ, ΒΒου ἃ 106] ἰδ ἴο οΟὈΘαϊθ1096.----6, 1 0γ ἑάοι αγέ αη λοῖν 

2εορίο, ὅ".} Ὀαβεά, νν ἢ γπείογιοαὶ ναγίδίίοηβ, ἄροη Εχ. τοῦτό 

("“γὲ 5841] 6 υπίο π|ὲῈὲ ἃ 2εομίζαγ οδεοδδῖοῦ; οαἱ οὗ 411] {πε 

ῬΘορΪθ5, . . - 8η λοὲν παΐίορ᾽), ἴμε οἰαϑϑίοδὶ ραβϑαρὲ ἀδβηϊηρ' 

{Πε ἰοτπ5 οὗ [6 σονεηδηῖ Ὀθεΐννεθε ᾿μονδῃ δηὰ Η1ἰ5 Ῥθορῖίϑο.--- 

“4 λοῖν 260Ρ16] 50 143. 31 2619, οἔ, 289, Οοπιρ. ἔχ. 2230 ὑὴ Ὁ Ν) 

ἄ, ἼΠΚΟ...... 07 οὗ. δ᾽ ΠΝ Ἴ τ 5. 1230.- -5, 7»)... ἸΣΒᾺ] ποίϊοα ἴῃς 
δηρῃδίϊο ρδυ 541] ἔογην, νυν {πὰ 5πια] ον ἀἰσεϊηοῖνε δοςοηΐ Ζαφεῦ, αἱ ροϊηΐ8 
αἱ ΜΠΙΟἣ τς νοῖος νου παΐυγα!ν τεϑὲ : οὗ, ἢ. 1515 13}, 76γ.. 257 
5}; . .Ἰ»η}5, Ηοβ. 415 129}, 87 191"; δηά ἔγεαυξηςγ.--οη Χ)] 1 ἢ 
,», 85 Μίο. κσ'δ. Κι. 1η16}.---θ. δ ἼΠ32 Ἴ2] ον {π6 ροϑι(ἴοη οὗ Ἵ2, οὗ, 142 185 
2ιδ; αἶθδο Οη. 28 Εχ. 2215 2 Κὶ. οἱ 5. 287 422] 649 οἱ" τοφ᾽, 



ΙΟοο ὈΕΤΕΚΟΝΟΜΥ 

Ὁ ΠῚ (566 οὐ 1421). ὙΠΟ ΠΟΙ᾽η655 οὗ [5γδεῖ, ραγίυ σεγεπιοηϊαί, 

ΡΔΑΙΕΪΥ πιοταΐ, 85 ἃ ᾳυδ]1ἰγὺ  ἀεπιδηάεά οὗ [5γδθὶ Ὁγ επονδῇ ἴῃς 

Ηοΐν Οπαδ, ἰ5 Ἰηϑιϑίθδα οὐ ἢ στοαΐ οπιρἤδϑὶβ ἰη {πὸ (οάς οὗ 

Ϊαννβ σοηίδιηδα ἴῃ [μον. 17--26, οἴδη ποὺ ἰεγπιθά, ἴῃ σοῃδβ6- 

αιδηοα οὗ {Π|5 ομαγδοίογιβίιο, (Π6 “1μᾶνν οὗ Ἡοϊ!η655 " (2.0. 7. 
Ρ. 43 [..)---Ολοξοἢ} ἢτϑε υδεα ἃ5 ἃ ἱπεοϊορίοδὶ ἴεγπι, ἀθποίϊηρ' 

(Οὐ 5 ὁδοῖο οὗ [5γδεὶ (που ρἢ {πὲ 1ά6α, ἐχργεββεά πιοῖα ρεηε- 

ΑΙΪγ, οσουγα Ὀαΐογα, 6.9. Απὶ. 43 ἔχ. 1τοδ'), π΄ ί. (437 γ)1 το! δ 

143): 50 [6γ. 4324, δηά ἴῃ 11 ϑαίδῃ, [5. 418.9.4.310. 20.41.3 45’, αἶσοὸ 

(οὗ [ῃ6 {αϊιτ6) 15. 141 659. 15. 22. δηά οὗ [εῃονδῇ 5 1ά6αἱ] βεγνδηΐ, 

421 4907. (οπιρ. οη 125.--- εομΐαν ῥ6οΡ[ο) ἽΝ ὈΨ, 2.6. “ἃ 
Ῥθορία οὗ βρϑοῖϊδὶ ροββϑθϑϑίοῃ,᾽ ἃ ρΡεορίθ βρβοι δι υ ἰγθαξυγεά, δηά 

ΡτΖεά, ὈΚν ]επονδῇ (΄“ ρδου αν Ὀεϊηρ᾽ τιϑ6Ἁἃ ἴῃ 16 56π56 οὗ [Π6 

[,αἱ. δεσιμίζαγίς, ἔγοτῃ ῥεοιζίεη, ἃ ΘΟ ποδὶ ἰογηι ἀδηοίίηρ ἴῃς 

Ρτναῖα ργορογίν ΠΟ ἢ ἃ Ομ] οὐ βίανα τνὰ5 δ᾽ ̓Ϊουνεὰ Όγ ραγεοηΐ 

ΟΥ̓ πιαϑίθσ ἴο ρο55655): 50 1423 2618, Ὅῆα ἔοτοθ οὗ ΠΡΌ ΔΡΡΘδῖβ 

ἔγοπι τ (ἢ. 298 Εσοὶ. 28, σῇογα 1 15 υϑεἀ οὗ ἃ ρεῖναϊεα ἰγεαϑαγε 

(οὗ σοϊά, να, δο.) Ὀεϊοηρίηρ ἴο Κίηρβ. [{ ἰ5 δρρ δά ἴο 

Ισγϑϑὶ ἴθ ἔπθ ξιυηάαπιοηίαῖ ραϑβθαρὲ Εχ. 19 (πο) Ὁ ΠΡ ΠῚ); 

νν ἤθησε αἷ5ςο Ρ5. 125’, ἀπὰ (οὗ [π6 δ [Ὁ] [5γα6] 1165 ἴπ [6 ξαζαγεα) 

Μαΐ. 417 (ἙΞες ἘΝ.).----8. εμονδῆ δᾶ5 ἴππι5 οἤοβεη δπά τὸ- Ὁ 
αἀεςδεπιοά σγδοὶ, ηοῖ οἡ δοσοιηΐ οὗ 115 ἡ πη ροῦο, Ὀυὲ Ὀδοδισα ας 

ἰονεά ᾿ξ δηά ινοιὰ ποΐ ἔογρεἰί ΗἸ5 ργοπιῖδα ἴο 115 [ογείδίμοσγϑ.-- 

7. Τὴθ ϑτριαϊϊοσέ οὗ αἷΐ ἐλ6 26οῤῇο5ε) οἴ. ν.1 438 οἱ 1133: σοηΐγακί 
110 1033 ((ἐἃ5 (ῃ6 5ἴατϑ οὗ ἤδανβη}, 45 265 (““ρτεδί πδίϊοη ᾽). 

ΤΠ τοργεβθηϊαίίοη οὗ [5γ6]᾽5 πυπρθοῦ ἀπά ροννοῦ ἄρρθδζϑβ ἴο 

νΑΓΥ, ἴῃ αἰ δγεης ραϑβθαρεβ, δοοογάϊηρ ἴο (πα ἐπουρθί ννῃϊοῦ 

τπΠ6 νυίεγ δὲ {π6 {ἰπ|6ὸ ἀεϑίγαϑ᾽ ἴο 'πηργθββ.---ὃ, Ζουεά γομ} 50 
ν.18. 246 (οἴ, {πε 'ονε ἴον ἔπ ραϊγιαγοῖϑβ 487 τοϊδ)ὺ, Ὅῇα ἀοοίτίηε οὗ 

76 ονδῆ᾽ 5 ουό οὗ [5γδεῖ ἰ5 ηοΐῖ ὄἌἐχργεϑϑεά οἴβενδοσγε ἴῃ {π6 Ῥεηΐ. ; 

δηά 1 {Π6 ἀδία αϑϑῖρηῃβδά ἴο Ὠΐ. ΌΥ οτος θ6 οοττγϑοί, ᾿ξ ἰς ἢγοῖ 

ἴδυρς Ὀγ ἴπ6 ργορῃεῖ Ηοξθα, ννῆο οοπορῖνοϑ {δ ταϊδίιοη οὗ 

]εμονδῇ ἰο Ηἰβ ρθορῖΐε 85 ἃ »ποραΐ τρριΐορ, τιατ κα ὃν ἴονα δπηὰ 

δῇεοίίοη οἡ {Π6 οπα 5:46, δηά ἀδπιδπαάϊηρ ἃ οογγεβροηάϊηρ ἰονα 

δηά «ἤδοίίοη οὐ (6 οἴπεγ. ἴῃ Ηοξβ. 1-2 [6 ἤἥρυτα οὗ [πε 

7. Ῥυπ] τοὶδ 211}, Εαγε (απ. 4458 Ρ5. οἱἹδ; 15. 2817 1 Καὶ, οἱϑ--- 2 (Γι. 85}}. 
- ὈΡΌΠ] (Πὰς γί. σῖνεβ ἴο ὉΨΡῸ {πὸ ἔογοα οὗ ἃ ϑιιρογίδϊίινο,--- “16 ἔεινεσι" 
(2 ες. 5 10).---38. Ὀτπκ “ Π2ΠΝΌ] ὦ 157, 10 85 ν.7 ο Εσ. 4}, 



ΝΙΙ. γ- ΙΟῚΙ 

πηλγγία σα -τἰ6 15 ἐεοι νοεῖν ἀρρΙ δα ἔογ ἴἢ6 ρυγροβα οὗ ϑσυπιῦοϊ!Ζ- 

᾿ησ {Π1|5: 1ηὴ Ηοβ. 111-86 ]ἐῃονδῖ, 15 γαργοϑοηϊθα 45 ποῦ ηρ’ 

ἰοιννατάς Ηἰς ρεορῖβ π6 ἷἶονε δηὰ αβδβοίὶοη οὗ ἃ ἔδίμπογ; σοϊῃρ. 

41 οἱὐ, δηά (1π {πΠ6 ῥγοπ)ῖδα ἔοσγ {π6Ὸ ξυΐυγα) 145(, [Ιἡ Ἰδαῖον 

Ρτορδεῖς ἴῃς :ἄδα γεοιγα [εγ. 413 15. 424 6349 Μαΐ. 13, δπά (οὗ 

186 {πΐτ6) Ζαρῆ. 4317. 8566 διγίμογ νν. ΕΚ. ϑημίη, Φγορλοές οὗ 

7γασῖ, Ὁ. 154 .; ΟΠογηθ᾿ 5 όοσοα (ἴῃ ἴπ6 Οαριδγίάρο ΒΊδίθ 707 

«δολοοδ)ὴ, ὈΡ. 15 δ(., 22 Ε(.; δηά [πε δυίϊμοτσ᾽β ϑεγηιογς ογ Ζλ6 Ο. 7. 

(1802), Ρ. 222 ἴ.----7.6 οαέλ τολίρλ λ6 στύαγο, ὦ ο.} οἴ. οὖν ; 566 οἡ 
18.--Α »ιῖρλέν λαηαῆ] 333.---ΙἸαριδοηιθα Ζλθ6 (ΤἼ5.)] πεγα υϑεὰ ρ΄. 
οὗ ἀοϊίνεγαηοα ἔγοσι (ἢ ““Ὥουδα οὗ θοηπάδρο ᾽ (61:3). 

ἴῃ 115 ἰσομηΐο δὶ βδθῆβε “ΤΊ πιοδῃ8 20 γΩΊΙ5ΟἢΣ ἃ Ὀοίβοῃ, ογ δηϊπιδὶ, ἴγοτ) 

ἀεαδίῃ, εἰἴμεγ ὉΥ ἃ ϑιρδϑιϊίυς, οὐ ὉΥῪ ραγπιεηὶ οὗ ἃ βδυπὶ οὗ πιοῆοὺ (ἔχ. 
14.318. .Χ.ΔΞ δ Νὰ, 180. 16.171 ΟΥ̓ γαῃβοπληρ ἰδ βγϑίθογη), οοπιρ. Εχ. 215 [,δὲν. 
1029 οἵ γαῃϑοπιίηρ ἃ οπιδῆ, ῆο 85 Ὀδθη δοίγοιμοά: ἰξ 15 ἔπε οἴδη 
ΔΡρΡΙεά ἤρυτγαῖινεῖν ἰο ἀεἰνεγαποα ἔγοπι ἱγοιυδὶα, ἀἄἀδηροετς, ἀεδίῃ, δτο. (2 5. 
459 1 Καὶ. 19 15. 2923 ΗοΞβ. 1316 5. 26}1 η8432 70Ὁ εὖ α“1.}; 845 δεγε, οὗ (δε 
ἀεϊνεταηοα ἔγοπλ Ερυρῖ, 955 15 15}} 218 2418 (ποῖ 50 εἰβεννῃετγε ἰὴ (Πς Ῥεηϊ.); 
σΟΙρ. 2 85. 73, δηά 65ρ. Μίς. 6 (ὙΠ 15 ὈἿΩΨ» Π'30). ὙὍὙΠα ὈΓΙΠΊΔΓΥ 5εῆβα οὗ 
(Ππ βυποηγπὶ ὃ, Εχ. 65 (Ρ), 153 ((π6 δοηρὶ), 15 ἀἸβεγεηξ : ὉΜ2 15. Ῥγορεγῖν 0 
γέΣ 216 ἃ οἱαΐηε ΟΥ̓ γίρἠξ ΜΏΙΘΝ, 85 ἰαρβεά, δ. γρεοϊαΐ,», γο-υἱπαίσαΐθ; τὲ 15 
(8 υϑδεὰ 1,εν. 2535. οὗ [Πς τοαἀεδηηρίίου οὗ ἃ δοιι5ε ογ δεϊά, δον ἴ' 845 θεεῃ 
5ο]ά (οἶ, ]ετ. 427.8); Πῖ. το" αἷ. (8εε ποῖς), ἴω ἰῃς Ἔχργοβϑίοη ὉΔῚ ὑμ), 1 
ἀεηοῖεςϑ ἴδ6 ρογβοῦ ννῇο νἱπαϊοαίες {πὸ τἰρ5 οὗ ἃ πιυγάογοα τηδῃ, 1.6. ἰῃς 
“ἀνοηρογ οὗ Ὀ]οοά." [|Κὰ πιρ, ὕΝ2 18 ἔπε αἷθο υϑεἀ πιοίδρμογίοδ!ν οὗ 
τοίεαβε ἔγοηχ ἰγσουδ]ς οὗἩ νατίουβ Κἰηἀς (4... αἡ. 4816 Ηοβ. 1.415} ΠΡ, [6Γ. 41}} 

[[ ἑ4., Ῥ5. 60}9 γ215 το3'; δηά 6βρ. ἰπ 11 1ϑαΐίδῃ, οὗ [εποναῆ᾿ 5 γοοϊδί πιηρ Η!8 
Ρεορίςα ἔγοτῃ οχίς 'ῃ Βαῦυϊοη, 15. 4114 421 4433 διο.). Τῆς ἢ. υβὲ οὗ {Π6 
ἔννο ννογάβξ νδγίθβ, ποινενογ, ἰὴ αἰβεσγεης ὈοΟΐΚΒ ; ἰἢυ15 ἴῃ (6 Ῥ5δίη)β ΠΡ 15 

πιοῦο ςοπηπιοῃ ἰμδη ὕμ), ἴῃ ΠῚ Ιβαϊαϊῃ ὅκ) 15 τ αδ04] [ογηι. 

9-10. Απὰ [5γα6]᾽5 ἀοά 5. οπβ. ὟΝΠῆο γϑιναγάδιῃ νυν ἢ δαμ8] 
͵υβξῖίοα Ὀοΐῃ ἴποθῈ πο ἴονα Ηἰπι, δηά ἴποβα πὲ δαί Ηϊη1. 

νν. 9-1ὸ 8ῖεὲ δῇ ὄὌχροβιίίοη οὗ ἴῆε 2)ηᾶ (οιηπαπάμπηοηξ οὗ {Π6 

Ἀεοδίορτα.---9, 476 ἐς ἐλ Οοα (ὈΝΠ)] 4835.89,. οἔ, το Ἱ7,--- ΤᾺ δ 

“Με με Οσοηῆ οἴ. ν.815. 401: εαἷΞο Εχ. 4346 (ΠΝ) ἼΌΠ 25). ΤΙΝ 
2αἰ μι πείποςς (τοῦ ἐγιε2})---ἴ. 6. Βά 6] ἴγ ἴο ΗἸ5 ρῥγοπλ56, οὐ γενθαὶ θά 

σπαγδοΐίου---ἰς. δὴ δἰγιθυΐα ᾿νιοἢ 15 ἰγεαυθηῖν πιοηϊοποά 85 

σπαγδοίογιζιηρ [οποναῇ, αη. 2421 5. 2ο10 χιὖ 448 α.--- Ἡδλτολ 

ζεοῤοέλ ἐλ εουσπαρέ απ ἐλ6 ἰουΐηο-. ὐμεἶ,655] 1.6. ἐλ σονεηδηΐ 
δηά 216 ἰονϊηρ-Κιηάη655, νι οἢ Ηδ 85 ρτγοπιιϑεά Ὀείοτγε, δηά 

ἈΝ ΠΙΟἢ ἀγα δηλ} Πγὶγ ηοινη. 

9. Π»1)] ου 4156, 80 ν.1},--- Κ)Ὲ4] 333. ---ολῦκη] 45.2 Καὶ. το} 15. 4.513 (ρ. 91). 



ΙΟ2 ΠΕΤΕΚΟΝΟΜΥ 

ἼΟΠ 5 ἃ ᾿υἱάογ δηὰ πιοτε σοτηργοποηβίνα ἴσγηι {πη “΄ ΠΊΟΓΟΥ ἦς “ὁ πιογον " 
8. Ργοροῦῖν {πςῸ αὐα]ν ΟΥ̓ ΠΟ ἃ ρεύβοῃ γεοπουησαβ, οὐἱ οὗ πιοίϊνες οἵ 
Ὀεηαδνοΐδηςε ογ οοπιραβϑίοῃ, δ 15 ἱερτ: παῖς τἰρ 5 ἀρδίηβί οἣς, ον ἰπϑίβδηςς, 
Ὑνῆο δα45 οἤεηαςά ον ἰηὐιγεά ἢϊπι; δυΐ ἼΟΠ 15 ἃ αυλ]}γ Ἔχεγοιβοα πιαϊυδην 
ἀπιοηρβί οσαυαῖς ; ἰξ 15 (Πε Κι 611 11655 οὗἉ δε] ηρ᾽, οοηπϑιἀογαίίοη, αηα οσουτίεσγ, 
ὙΠοἢ δας ἃ ρος δηά βοΐίησρεβϑ ἰο ἴῃς γεϊδίίοηβ βυδβιβίιη Ὀεϊν εύη 
Γλοιθοτ5 οὗ (ῃς 54π|6 βοοίϊείυ (ςοπιρ. ἰπ6 σοπιπίοη Ἐχργοϑβίοῃ, ““ἴο ὁ τ 
δηά ἐδ] η6 55 νυν ἢ ἃ Ρεγβοη," απ. 24 4739 105. 214 διο., 2.6. ἰο 5δον 
ἰονναγάβ οης ἴῃς Κιμάπεθβ δηά ἔδι πίη 655 οὗ ἃ ἔγις ἔγϊεπ). ὙΠα ἔογοε 
ΟΥ̓ ἼοΠ 15 πιοϑὲ δὐδαιδίε!Υ τεργεβοηίοα ὃγ Ζίπαποςς (Η 5. 41 6 δ 12705), ος 
νυ] η ἀρρ]!εά ἰο αοὐ---ος πα ἰογπὶ 15 ἰοο βίτοηρ ἴο ὃς 56 σ΄ ΠΟγα!γν οἵ 
πιςη---ἰουΐηρ- ιν άριόςς. Οἵ, ἍΝ. Ἐ. ϑημίῃ, },υῤὝῥείς, ΡΡ. τόο Β΄, 4οὐξ, 

7Ζὺ ἐλονε ἐλαέ ἰου ἀΐρ»ε (65), ὧο., ἐο ὦ ἐλομδαηαῖ ρογθγαζἼοη5) 

Εχ. 2οῦ ““ ἀοϊηρ ἰονϊηρ-ηἄη655 υπΐο πουδπαηάς, τεϊδίθα ἴο 

(Ὁ) ἐμαπὶ ἐπδὲ ἴονβ πιθ, δῃὰ κεαρ ΠῚῪ σοπιπιδηἀπιοηΐβ." ΤΠ 

“ἐ πουδπδηάς᾽" οὗ (6 2η4 (οιμηπιαηάπιοηΐς ἄοας ποῖ πιϑδη 

ἀεῆπιίεῖν ἴο ἴπ6 ᾿πουβαηάτῃ ἀδβδοθηάδηϊξ οὗ ἴῃ 6 σοαϊν πηδη, Ὀυϊ, 

ἴῃ νιγίας οὗ {Π6 5ο]άδγιυ οὗ [πὸ Δ ΠῚ οὐ [Π6 {στρα (νν οἢ πᾶ 5 

τυ ἢ ποῦ δἰγοηρῖν ἔθ] τη δηϊαυν ἤδη ἴῃ πιοάθδγῃ {{π|65: 

ΟΟΠΊΡ. 6.9. ο5. γ33 2 5. 211-14 ς, 24), 1 ἀδηοΐῖε5. πουδαπάς 

οὗ ποϑα ὀεοίοηρίηρ ἔο, οὐ σορρθοζθαῖ τοΐΐζ, Ἀϊὰ, ΘΠ ῦ Ὁγ 

ἀοπιοςίϊο, οἵ βδοοίδὶ, ογ ηδιίϊοηδὶ {165 : [ἤοϑθα τνῆο ζοῦθ ἀοά, 1Δηὰ 

ἴῃ νιγίυθα οὗ παῖ ἴονα, ὄδχρεγίθποα ἴπ6 ἴοκδϑηβ οὗ Ηἰς ἕδνουγ, 

ἔοτπι, ἃ5 ἰξ ψογθ, σδηΐγαϑ, θησθ, ὑροη ἰπουδβαηάς Ὀγοιρῆςξ 

ΙΓ] γηρὲ οὗ {πεῖγ ᾿μἤπδηςο, {πὸ Ὀ]ασϑίηρβ οὗ Ηἰβ ΠΊΕΓΟΥ ἅγὸ 

ἀϊθιυιπεά αὐτοδά. Τῆα “Ὶ ῦνς οἵ ὲ. γ9 5 ἔδυ ἃ τγποίοσγίςδὶ 

ΔΠΊρΡ᾿ Βοδίίοη, γαῖπες τη δὴ δχαοί ἱηϊεγργεϊδίίοη, οὗ {πε ΟΝ 

οἵ ἔχ. 2οϑ.---10. οῤρανήηο ἐλοηε ἐλαξ λαΐο δέρε ἐο ἐλοῖγ σε; ἤΚξ 
εἰογονγγοίδ (11) ποί, 5. 5ἴτεϑβϑβ 15 ἰαἸά οἡ {πε ἕδος ἔπαὶῖ {πὲ δν!]- 
ἄοογ, ν βεῖπογ οἵ ποΐ ἢϊ5 ἀδβδοοηάδηϊβ βιυῆῖογ Π|κον5εὲ (Εχ. 2οῦ), 

5 γεαι6α4 ἐπ 26750η1ι ἴογ ἢ'5 πιιβάδεαάς: οἵ, 2416 (566 ποίβ), }οὉ 

2119 ηὴ νὸν ὈΡΝ (1οδ᾽5 νι βῆ: 5δεὲ ΕΝ.).---11. Τῆς ργδοιῖοδὶ 

ἀμυΐν Ῥαβεά ὑροὰ [θονδῃ᾽ 5 πιογαΐ ἀθαϊ ρα Ἰ πιθη, {πὲ 

ΟΡ ραίίοη, νῖΖ. προη 1ϑ5γδαὶ᾿5 ραγί, οὗ ορεγίπρ ἴῃ 6 οοπιπιδηά- 

πλοηΐβ πον ἰδ] Ὀείοτγε ἰι.--- 7.6 σογεεαράριθηέ, ὧσο.} 5380) 6, 
129-10. ΤῊΘ τϑιγασγὰ οἵ 8180] 8 ΟὈθα θμ60 Ὑ711 ὯΘ ῬΓΟΒΡΘΙΙΥ͂ 

ἃπα μθ081}}.---Τῆς ραϑϑαρὸ ἴῃ ρθησγαὶ ομαγδοίεσ γαβοπιῦϊες {Π6 

Θχῃογίδίίοη, Εχ. 2535, δ {πὸ δμὰ οὗ ἴῃ6 ““ Βοοῖς οὗ ἴδε 
10. 1.55 ὕᾺ] οὗ, 70Ὁ 1.415, ΤῊΣ οἔγιρ. 5080 (οἷ, τιν πῦ), δῖος υνσν, ᾿παϊνάυ.}. 

ἰζίηρ : οὗ, (Γ ἰδς ἰοχὲ Ὀς αἰνναγβ βοιπα) γ Ὁ 1.6ν. 217 2531 ]υἀ. τἰδὴ. 80 γὰ 1.8 
20 320. 2 ῬΩ, 128 1η,131. (5ος 10.) 8 417 5.21. γχῦν [ςγ, χ)φῦ (Ο-Κ, 8ὶ τ4ς. ς 1κ.} 



ΝΙΙ. Ἰοτιό 103 

(ὐονεηδηΐ,᾽ δηά οοηΐδίπηϑ Γαπλ ἰσοθησαβ ἔγοπι 11.---12, 3οατπι5ο) 
566 Ὀεῖον .-- Δ ἄσδοῤ γ)ον ἐλθε)] ν.9.8.---Τ ἠδ σουσπαρέ, ὥο.] 
4.33.---ιδ8. Α4πω ὀίοες ἐδλθα απα γπρζίῤῥν 666] απ. 2217 χ)ο8.3., - 
Ζὰδς »»μὶδ οὗ ἐὰν ποονκπὖ (Ἴ)83)] 284. 11.18. δ]. ὅ8. ,χο9; οὗ, αη. η03 
Μῖς. 67 15. 1218 5. 1278 132}17.- ΟΡ...» τοΐριθ. ...) οἱ] 186 
[ἤγες ΟἤΙ6Γ ρῥγοάιιοῖβ οὗ [6 5011] οἵ Ῥαϊδθβίίπα, οἴἴδθη ηἠδιγεά 
Τοροίῃογ ἴῃ ΘΙ ΠΉΠΑΓ ρασθαρΘΘ: 1116 12}7 1439 18: 285] Ηο». 
210. 3ε(8. 2) αγ, 4112 α]. Ὑῇα ἰεγπὶβ υϑεὰ ἀδηοίθ ἰπθβε ρτο- 
ποῖ ἰπ δὴ υὑππιαηπξαοϊαγοά 5ἰδία,--- τοδί νοεῖν (ΟὙ 5), 16 ηοὶ 

ΘΌβοϊαῖ ον (ΣἹ, ἼΠν))-- Ὁ ποῖ ὉΠΟ, ἶνπ ποῖ , ὝΠΥ) ποῖ [Ὀυ, 
ΎΉ, ΠΟυΡὮ ποῖ Θδηἰγοῖν απξεγπιθηίεα, οὐ ΠΑΓΠΊ1655 (Ηοϑ. 411), 

νν5 πενεγίῃε 655 ἃ πλοῦ ἔγεσπογ οχίγαοϊ οὗ 6 σταρε ἴπδῃ 7" 
(οἴ. Μίο. 616 15. 658 Τυά. ο3).---ὐρογέαδα.. .. γοι79} οὐ {Π6 
Γαῖα ννογάβ. ἴῆπι5 γεηάδγοά, σας Ὀεΐονν.---- 7729» ἐλθ ργομηα τολίολ 

ἦὲ στσαγε, 0. 119-31 2811 4,030 ,το[ 14 0» Κομαΐο δαγγό} Ἐχ. 
2335.--- γι 2266] οὐ τ53.---ἰὅ, ἩΥΙ γοριουσ Όηε ἔλθ αἰΐ σἱοξρθ55) 
Εχ. 2325 Ἴ2 ΡΟ ΟΠ ὮΥ ὍΠ).--- ΙΖ ῥμέ τιον, Φ.} οἵ. Ἐχ. 136 
ΟΕ) γδν οὐδὲ κϑ' Ὀσυτθ ΟΦ ἼΦΝ ποπῸΠ ὅ3.--υΐ ἄϊξοαςος οὗ 
Ἐρν»ή οἴ. 2853. 85 (16 ὨΣΧΟ ὑπ) 59.--Ὑλϊολ ἐλοῖς ἀποιυσεί) οἵ. 
δ τ, ὙΠ οἰϊπηαῖα οὗ Ερυρί 15 ὑπμοδϊίῆν, Ἔϑρϑοῖδν 
δῖ οδγίδϊη βϑδβοῃβ οὗ [6 γεϑαγ, δἰερῃμαπίϊδϑιβ ἀπά οἵμποσ 5κίη 

οοπηρίδἰηΐβ, ἀγβθηΐοσυ, δηά ορῃίμαϊπιια δεϊηρ ραγίϊου δεν 

ργαναίεηΐϊ (οἴ. Ηδηρβίοηρεγρ, 16 86. οςο᾽ς μηα Α΄ ἀρ. ᾿. 22ς ἴ.; 

Δηά Ῥγυποῦ, Αγαρκζλοζίοη ὧδς Ογίοηξς, Ὁ. 460 Η΄., τεξδγγαεά ἴο 

ΌΥ 111π|.)ὺ. ΑΙ] δυο ἀΐδεαβθβ, 1 5 ργοπ)ϑθά, 1 ϑγδϑὶ ὃς 
οὈδαϊεηῖ, 11} 6 414 Ὀγν ]Ἑῃονδῇ ὕροη ἰΐ5 ἴοα5.---16, ΤῊ ρᾶγά- 

ΒΡτδρἢ δηάβ (οἷ. Εχ. 2325) ἢ ἃ τεηοινεά ἱπου]ἱοδίίοη οὗ ννῆδΐ 
12. γψῶση 3Ρ}»] ἐπ γετυαγά 70» (πὸ (4.1) ἔπαὶ γε μεδγίκη -Ἔ. δε: γε 

μοδύίοη: 80 850, Οἱ Απι. 412 (3 2ρν»). Μοζγὸ οἴξη οὗ ραϑβὲ {ἰπις, (η. 22}8 
α}.--- το] νν ἢ ἃ ἔγεαυδηΐ. ἔοτοο : Ὀγ. 8 115 (συν, 2Ρ}).---ἼἢὮ} ,ογ ἴπες, οα (Ὺ 
Ὀεδοοῖ: 50 ὃ Ἴ3] [,εν. 264 α].---18, ὙΡῦΝ 27] 50 289 18. δὲ, ποη3 Ἴ᾽ Εχ, 1413 
(ἸΕ)7. Τὲς τοοὶ [5 ργδϑεγνεά ἴῃ ἔπε Αγδη}. "Ὁ 20 ἄγοῤ, 6.9. ἰδδτϑ 76τ. 12}, 
Ὁ 20 εαδέ )ογέλ (6 σοτρ56) ο. 28:9, 20 αγοῤ (γουηρ) Εχ. 1313 ΡὈ9.-]΄οη. Ου 
ἴῃς 54. 6. Ὁ, νυ. Ο-Κ, 8 92 ΕΒ; ϑίδάς, 8ὶ τ919.---ἼΝν ΠΠ}] 50 28" 18. δι ᾿ς 
ΤΠΕ οχργεϑϑίοῃ ἰ5 ρεουϊαγ (11. “τῆς “4: λέδγείξεο οὗ ἰῃγ Βοοῖς")); 1 πουϑὲ 
Ὦανα 1158 οτἱρίῃ ἴθ {δὰ παᾶπιὰ οὗ ἔδε ροάάεββ ᾿ς λιίδγείδ, απὰ ἀρρθᾶτβ ἴο 
5ῃονν παῖ {πΠ|5 ἀειγ, υηάδγ οπα οὗ μεῦ ἴγρεϑ, δὰ ἴπε ἴογπι οὗ ἃ βῇεερ (νυ. 
ΝΥ. Ε. δύῃ, Κ᾽ ο]. δὲηι:. 4517 ἴ., οἷ. 202).---ᾷ, ἼΛΘΠΣ2Ι ΠΊΡΡΙ ἽΡῬ 2 πὴ κἢ] 
“1 " ἼΔΩΣΙ Ἵ2 δ" κῦ τρί 5εεπὶ ἴο ὃς ἃ πεδίον δηὰ πιογε ἱορίοδὶ βεηΐθηςα ; 

Ὀμπὲξ ἵπεγα τὸ ΠΊΔΩΥ ἘΧϑΠΊρΡΪ65 οὗ ἃ ϑἰπηίαγ ογτάεγ ἴῃ ΗςΌ, : δι». 156 (ς86 
ῃοί6), 2855. ὅδ. (ῃ, 29 121715. 2811} 4157. ,.115.18 Εχ, “4370. 18, Ὑ12] 2809}, 



[ο4 ΘΕΤΕΚΟΝΟΜΥ͂ 

5. βεζὰ ἐογεηπιοξῖ ἴῃ ἴῃς νει ογ᾽᾿5 ἐπουρπς (ν.16), (Π 6 ἀδεοιγασεξίοη 
οὗ τπ6 Οδηδαπίίεβ8.--ϑλαζξ ἀφυοιι’] 111. φαέ (055), ἃ Ξαπι!-ροεῖῖοδὶ 

5406, 6Γ. 1ο5 4016 σοῖ: οἷ. ““ουγ Ὀτγεδά," Νυ. 149.--- Ζλὲπε 

δγ6ὲ «λαὶϊέ ποὲ φίξν ἐλονι) τ49.8) 1013.31 2:12: τῆε βαπιὲ ἰάϊοπι 

αἶδο απ. 4539 15. 1318, ἀηά οὔἴζδεη ἴῃ ΕΖ. Οἷ. ν.3 ὍΞ3ΠΠ ἑῷ... 

ΜΝνείλον σλαΐέ ἔλοις σογυό λον ροαῖς, 5 .] νατὶεὰ ἔγοιι Εχ. 2353 

ΦΡΊ 5 ΠΡῚΝ 5 ὈσππΟΝΣ ἼΣΠ 5: οἵ, 2413, 
17)-24. Τὰ 118 βίσυρρ!9 πὶ [89 πδίϊουβ οὗἨ Οδηδδῃ, [ἰδὲ 

8180] τοϑὺ δβϑυσθὰ ὑμαὺ ϑθθονδὴ ὙΠ 801} Ὧ6 Ῥχγϑβθηῦ πιὰ β 
ΗΙΒ αἱά.---17, 25 λοι σλαϊέ ταν ἐπ ἐλίπο θα») τ831; οἵ, ο".---18.. 
ρλαὲ 7ελουασὶ ἐὰν Οοἕ ἀὲα, ὅδ ..] οἴ. 434 651 19 οουΐ,ρ5]) 453. 
--Ηάϊολ ἐλέη ἐγδς βατῦ] 49.---90. Α πῶ ἐλε λογηοξ αἰ50] Ἐχ. 235 
Ἴ)85 πη Π ΠΝ ΠΡΟΣ, οἵ. ]ο05. 2413 (Ε ογ 05). Τῇαε δογηεῖ 15 

παιηεα (““δηά χὐβο") 85 ἃ ϑρεοίδιϊν ἰογγὶ Ὁ] 6 ρίαρσις, Ὀγν νι οὶ 

ἴςγδοὶ ννὰβ ἴο Ὀ6 δἰάἀθᾶα ἰπ ἴπ6 ὄχρυϊβίοη οὗ ἴῃ (δηδδηῖῖος ; ̓ξ 

νου ά ρεηείγαϊα Ἄνθη ἰηΐο ἔπε πιάϊηρ- ίασος ἰη ΠΟ Οἢ ““ἴΠοβς 

ννῆο ψεγε ἰε{Ὁ οὗ ἴῆ6 Οδηδδηϊας μά ἰακϑη γερο, δηὰ ἔογος 

{6 πὶ ἴο γα α]5ἢ πη. Ὑνο οὗὨ ἴῃς ἴουγ βρεοῖθβ οὗ Βογπεῖ 

ἔουηά ἴῃ Ῥαϊοβίϊης σοηβίγυοϊς {Π6ῖΓ ποδί ὑπάογρτοιυηά οὐ ἰη 

οαν!ῖ6ς5 οὗ τοοΐζϑ : δηά δῃουϊὰ ἃ ἤοῖϑβε ἰγϑδά οἡ 4 ποϑῖ, ἴἴ ἰ5 

ΠΕΟΘΘΘΑΙΥ ἴο Ην ὙΠ 411 σρεεά ; ἔογ ἴπ6 σοπιδιπεα διδοῖς ἔγοπι 

ΒΟ ἃ ϑνναῦπὶ Πα5 Ῥεθὴ πονῇ ἴο ΡῈ ἔδίαὶ (29.8.3 ς.υ.).---]. 7κ 
λό τεϊαεέ ὁ ἐλ66] 615 --- ΤΖε»»͵δ16] τοὶ], οἵ, 2858.---ῷι Φλαΐ εἶξαν 
αισαν (ν.1) λ656 παίΐοης ὃν {4 {16 απα 1216, 5 0. νατὶεα ἔτοπι 
Εχ. 2330.3290ὺ  Ομέρδζν 15 οἵ σουγβα ἃ τοΐδίίνα ἴδγπι, δπὰ πιιυσὶ 

6 υηάογβίοοά ἤθτα οὗ ἃ βῃβογίογ ρεγίοα ἔπδη ἴῃ ο3 (οἷ. ἃ 5: πη} 8Γ 

ἀϊνογραησδ οὗ ταργεδοηϊαίοη 1η [ἢ6 ποΐϑ οὐ ν.) : 11 σογγεβροηάς 

ἴο ““ἴη οὔδ γεϑαγ᾽" ἴῃ Εχ. 2339..- -ο8. 94. ΤΠε ἀεδίγυσίίοη οὗὨ ἴδε 
Οδηδδηϊῖε νν}}] Ὀ6 οοπιρίεῖο.---28, 2 οἶνον τ δέζογε ἐλεε) 

419. ἽΚ"ὯῺΣΠ ἽΦΧΚ] δὴ οχίγοπηθ Ἷαβὲ οὗ ἽΝ ιϑεα 845 ἃ πιεγὲ ᾿ἰπῖς οὗ οοη- 
ποχίοη Ῥείννεθη ἴννο βοηίσηοαβ : - οὐλεγειυτίδ; οἵ, 2829.ϑ χ 95. “553 Τυὰ. 
815 (2εχ. τὧκ 80).---21. [νη΄ κὑ] 19... .-22. ὑκη] 433.- -ὦνοδ ὉΡ9Ό] 50 Ἐκ. 
23; οὗ, ς. 283. ΤΕ γερεϊ οι Ἔχργοββϑαβ σγδάμθδὶ! ργορτοβα; Ο- Κ΄ 813} 
4 Ε.3--ὐϑὴ. κἢ] εἐχργοββίηρ ἃ ἡπογαΐ ροβϑί δ ΠῚγ τα “που “παγέσέ οοί,". 
--ἃ ὑδαρὲ οὗ 2» Αἰπιοβῖ ςοηῆηποά ἴο Ὠιϊ. (1217 165 1η}5 2116 28.13.59 γε; 

΄οη. 432).---28, ὈΦ ΠῚ] ““Ροϊπίςἃ 45 ἐπουρῇ ἔγοπι ΟἹ οὐ δεσουηξ οὗὨ ποπο" 
(Ό111πι.). ΕἸβεννμογο {πε νογῦ ἴῃ τι56 15 ΟΠ (213 α1.), οὗὐὁἨ ψῃϊοἢ, Βοννενος, ἴῃ 
(ῆε ν΄. οἷν ἴΠ6 υποοηίγδοίεα ἔογπι οσουγβ Ὀεΐογε βϑυβῖῆχοβ (6. 1 ποτα; 
2 (ἢ. 15 ὈΦ ὉΠ); ρογῆδρϑ ὈΣΠ ννὰ8 ἀνοϊάἀθά 848 ἃ βοϊσθείβπι (εΐ. Κδηϊς, ἱ 
Ὁ. 486).---ΟἿοῦη Ἵ}] οἵ, ὙΌΣ Ἣν 280. ",. 40, δ]. δ᾽, ἼΩΒ2 ΘῈΣ ΧῈ" κῦ 50 τῖιῦ; 



ΨΙΙ. 17--26 ᾿ΊΟΣ 

νατίεα ἔτοπιὶ ἔχ. 2327: 5εὲ οἡ 13.--- βοοέ] Ἐχ. 24275.-- Α 
»ογεαΐξ ἀἰδοοηέμγε] τ 5. 59 1430. 24. 7Ζλοῖν ζίμρ5] 705. τοῦβδ' σα12 
12 - Μαζο ἐλοῖν παρηθ ἐο δογίδα 7φορε τριθῦ ἀδαυθ} οἵ. ΜῈΝ 
ὄζοξ ομξ (ΠΓΠ) οἷ 2519 20}9.----δ,ραηα ἐπ ἐὰν 306] ττ35; 566 Ὀδΐονν. 

9ὕ- 26. Βυΐ ἰῃ [20 ΒΟῸΣ οὗἨὨ νἱούοσυ, ἰθὺ ποὺ [81:86] Ὧθ 
ἰοτηρίθἃ ἰοὸ 810 ἔσθοθ πὶὺδ [86 :ΔΟΙαΙΣΥ οὗἨὨ Οδη881 .---95. 

Ζ2εῖγ ργαυοη ὕπιαρος νγ6 σλαϊὶ διεγη τοξίὰ 376] τερεαϊβά ἔγοπι ν.ὅ. 

---7 16 εἰϊυε» απο ἐλδ ρο]α προ ἐλθρ] 1.6. (6 ῥγεοίουβ πιείδὶ 
τυ νοῦ τῃ6 ψνοοάθδη οοζο, οἵ ἔγαπηαννοσκ οὗ πε Ἰάοἱ, ννᾶ5 

ονοτίαιά : οἷ. 5. 2023 4019 Ηδῇ. 219.---δεοέ ἔλοιε δκ σμαγο 

ὄν {17 ἐ.6. (18 τοίδγεποα Ῥοΐηρ ποῖ ἴο {πῸ ἱπιᾶρὲβ, Ὀυΐ ἴο (86 
Ῥτθοίουβ πιοΐδὶ ὑροη {Ππ6π|} ποῖ “ΡῈ βοάυοσβδά ᾿ἰηΐο :ἀοϊαίγυ,᾽" 

Ὀυΐϊ “06 Ῥτγουρῆϊ ᾿ηἴο πιισίογίιπε,᾽᾽ [Ὠγουρ (οὐ 5 Ἰυάρπηοηΐ 

Ὀδίηρ ρῥγονοϊζε Ὁγ {πὸ 1ἀοϊαΐγοι5 τα]ϊς.---.4,, σδοριγαζίος οὗ 

“)ελουαλ ἐὰν Οοα (γτδις ΠῊΠΝ Π3}})] 5ἰπι!αγῖγ; δ5 ἴδ6 ἢἤπαὶ 
Ῥτουπά οὗ ἃ ῥγομιἱζίοη, 171} 1812 225 2410 244 )οὶϊό: οἵ. γ36 1231 

1415 143 186 2η195 4,216, Νανεσ 50 ἰὴ ΤΕ; ἴῃ {6 “Ἴμᾶνν οὗ 

ΗοΪ᾽π655" ([μὲν. 17--26), οοπιρ. [νμαν. 1822. 36. 27. 29. 8ὺ 2018 (Ρυΐ 

ογῖν οὗ 51η5 Οὗ ππομαϑεϊγ). ὙὍΤῆα Ἔχργαββίοη ελουαλ᾽ 5 αδορηΐηα- 

Ζ207: α580 Οσοιιγα ἔγεαυθηῖν ἱπῃ {Π6 Βοοῖς οὗ Ῥτονεγὺβ (1129 1232 

158 αἰ.).---Ωθ., 44 ὀόσονιθ α ἀευοίοῶ ἐλέπρ᾽ (Ὁ ΠῚ ζζο 1] τῃ6 

τυ ἼΡ 105. τοῦ 213 235}: οὗἉ, "οῦ ὥγγπ οὗ 708. 15. 2522 15 βίγοηρεογ (ἤδη 
80, ἐχργεββϑίηρ' ποῖ πιεγεῖν δογογο, Ὁὰὶ ἐπ {λέ γος οὗ, αραΐνδ, ἴῃ ἃ μοβίης 
ΒΟΏ5Ε: οὗν, “52 3 ἴο δῆϑννεῦ αραΐγιδί, ]1οὉ 168 ΗοΞ. σ΄; 2592 ῥν ἴο 5ρὶῖ 
ὥραΐν δέ οὐ ἐπι ομε᾿ 5 ἴδοε, ς. 259.---Ὅπν ἽἸ Ἵ] 5: ΠΊΠΑγῖγ 288 705. 11.Ν, ΟΥἁ 
σουγβθα ἴῃ {Π656 ραββϑᾶρεϑ, δηά τποϑὲ ργοθα ν 4150 ἰπ 1: Κύ. 1539. Καὶ, τοῦ, 
{ἢ 5υβῆχ, 45 'ἰπ [καν. 1430 (ΠΊνρῷ ἼΠν) [Πς ἔογπι, ἀπά ἴῃ 76. δοϑὲ (»"2 15) ἸΡΌΡ 
Ὁ 2 ὙΠ... .) ἴῃς ϑγηΐαχ, βϑῆοννβ πδὲ (δε ρυποίυδίοτβ πιυβὲ μανε γεοορηιϊζΖοά 
δὴ ἰηΐ. ΗΙΐ, τ ζέγεφ (οἷ, οἡ 45). ϑυςἢ ἃ ἴογη οὗ (με ἰηΐ 158 βοννενεγ 
ΠΙΡΏΪΥ δηοπιδίουβ, απ νεγὺ ἰηϑυ ηοϊ ΕΥ̓ εχραἰπθά ὃΥ {(Π6 βυρ»οϑίίοῃ 
(Κδηΐρ, Ρ. 212) [δὶ ἰξ 18 ἄττα ἴο ἴῃ ἀπδίορυ οὗ ἰδο ρετγίεςϊ ; ἔογ ἐπουρἢ ἰξ 5 
ἴσας (Ετ᾽νν. 8 228) (Πα! ἰξ 5. υϑυ}ν ἔουπαά αἴογ ἃ ποι οὐ ἃ ποιηδὶ ῥγδρ. 
(μοὲ 3, 3, 9), δῃά 30 ἴῃ ἃ ροβιϊίοῃ νυ οἢ πνουἹά γον δἀάπιῖξ οὗ ἃ βηϊΐε νου, 
γεοῖ [πὸ ϑγηίΐδχ Ἵοιὰ ποῖ ἴῃ βδιιοῦ οαδ68 πανα δοίυδν ρεγπλεα 1ἴ; (Πα 
πιοίϊνε, πογεΐογε, πουρ ἰδ 15 οὔθ ΜὨΙΟΒ πιὶρδὲ πᾶνε ἱηθιυσορηοεαά (ἢς 
Ριυποείυδίογθ, 15 Βα γα οὴς ἴπδΐξ οουά πανα ἀείογπιίηοα ἴπ6 ργοηιηοϊδίίοη 
ἔῃ [ἢς ᾿ἰνίηρ ἰδηρυαρε. ἴῃ 411 ργοῦδθιν ἐπα ρυποιϊυδίίοη, ἴῃ {πε 58 σαβ65, 
οε5 τοὶ τεργεβδεηξ 8 ογἱρίηδὶ δπὰ ἔτι ἰγδαϊίοη ; δηά -ἢ βδῃου]ά ῬῈ 
Κγουρσπουΐ τοβίογεά ἔου -ἢ, Οοιῃρ. οὐ 42 2855, [π]ν. 1440 “))0Π Ὧν" 9 
ΠΝ, 76, 5153 3515 π», δε σγπίδχ Ψ111 ρεγπιϊξ "2)0Π δηά Ἴ" ὙἹἢ ἴο θὲ ἰγοδίδά, 
ἃ5 ἴδον βἰδηά, 845 ρογίες[8 (566 1: 5. 2515 [εγ' 495 5οϑὶ) : 50 δἷβο [,ον. 14:35 Ἴπ ν 
γϑυ (δες 7εγ. 40)).---28. 1) ππρϑ}] υπάδθγ ἴῃς σιονεγηπιοπὶ οὗἉ κῦ ἴῃ Ἴθπη κῦ (Ὀγ. 
ξ τἰς, 5.0. κῦ). 80 ν.35 1010 221.4 2218 Οἡη Ἢ», 566 οὐ 113, 

Ν᾽ ας 



Ιοό ὈΕΤΕΞΟΝΟΜΥ 

ταἰηϊδα πιοίδὶ 15 ἴο Ὀς ““ἀενοίοα᾽" (ν.32): {πὲ βϑγδεῖῖα 15. ἴο 

αὐϑίδιίη ὄνθη ἔγοπι Ὀγιηρίηρ 1 ἱπίο ἢ15 Ὦουδο, ἰ6σὲ 6 σοπίγδοϊ 

[Π6 54π|6 ἰαἰηΐ Ὠἰπιϑεῖ ([ο5. 6180 γ12, οὗ, 705. 619. 36. .».11. 31. 3 - 

ΤΖῆοιε ὁ«λαὶξ τἰξογῖν ἀρίοεέ τ] Υ, ἤδτα σαπάδγεα “Ἅ ἀείεϑι," ἰς 
5664 Ξρδοία  ν ὙΠ γεΐεγεησοθ ἴο ργομιθιεα Κιπάς οὗ ἔοοά (1,εν. 

1111. 18. 48. 2035); Δηά {86 Ξυῦϑέ. Κ 15. πἰιϑεα β᾽ ΠΏ] ἀγὶγ (μον. 3 
1110-13, 20. 23. 41. 42 ἘΖ͵, 810 Ἰς͵ 66:11). ἸΡρὺ ὧρέοςίαδο ἐλέη οἴῃ 

ἀεποίοβ ζαϑε ροας οἵ 1ῖ4ο]5 (2016, ἢ (Π6 ποῖθ). Βοῖῃ {8656 

ννοτάς ἄγὰ σοπΊ ΠΟΥ ταρτεϑεηϊδα τῇ ΑΝ, ΕΝ. Όγ αδορεέγαίξοη, 

{που ΡὮ {1115 γαΐποσγ σογγεϑροηάβ ἴο (6 πιοῦαὲὰ βρϑπογαὶ δπά 

ογαάϊμαγυ ψογὰ ΠΏ (ν.25). Ιἰ 15 ἴο ῬῈ τερτειιδα {μαῖ ἴπ {δὲ 
ΕὨΡΊΞὮἢ ναγϑίοηβ {πὸ αἰδιίϊησίίοη Ὀεΐννθθη ἴπ6 ἔνο γοοῖβ δᾶς 

ῃοΐ Ὀδ6η πΊοΓα πη Οὐ ΠΙΪΥ ργαϑαεγνεά, 

ὙΙΙ1. ΤῊΘ Ἰοββοῦβ οὔ [860 τ|1θ71688.---1--ὅ, 10ὺ 18186] 
ΤΘΙΏΘΙΏΌΘΣ ΠΟῪ ὑπ 1 1118 πῃ [80 ἩΠΔΘΙΠΘΒΒ δὰ ὈΘΘῚ 8 Ροσὶοὰ 
οὗ ἀ1801}11η0, ἴπ το ἀοα πδὰ ἰδυρηῦ {00 ἰηΐδηὺῦ πδίϊου Σἰδ 
ἀθρθηάθμοθ προρ ΗΪπ.---1. ΑΔ ἐλε σοηωπαρπάνιεηέ, τολίολ, δ. 
118.22 χκὅ 109 27], οἵ, 636: σοῃρ. οἡ 5253, ΤΦὍὌῇα «τολοίθ οἵ {δε 

Πουῖ. 141ν---ἰῇ6 ρῥυποῖρὶα οὗ «23, τοροῖπογ ἢ 411 ἰῃδΐ ἰς 
ἱηνοϊνοά ἴῃ 1{--ἰς ἴο 6 οδαγεα Ὀζγ ἴῃς ϑγϑδϑθ!ῖθ. Τα οχ- 

Βοτγίαίοη οὗ 5390 (321) 62Γ 171-10. ,,11. 12 'ς γεροϑαίβά, ἔογ {πε ριιγροϑε 

οὗὨ εηΐξοτοίηρ᾽ 1 ὉΥ ἃ ἔγεϑῇ πιοίϊνεα, ν."-,- Οὖεογυθ 20 420] 51.--- 

7Ζλαΐ γὲ γπᾶν ἰΐυε, ὧο.] οἴ, 4ἴ 530(88) 68. Οο τη σπα ῥοςΞοςς, 

Φ..} 1τ8.---29-6. Τῇ πὸνν πιοῖϊνε : [Π6 τεοοϊ]δοϊίοη οὗἩ {πὲ γεδγξ 
δροϑηΐ ἴῃ ἴπ6 νι άἄσγηθθ5, δηᾶ {π6 δνιάθηοα νι οἢ {παν δῇογάθα 

οὗ {Π6 Ἰονίηρ,, γεῖ βϑδγοπίηρ δηά ἰδϑίϊηρ, ργονάθποα οὗ σοά. 

-ὃ. Σε ἐλε6 ͵ογέν γόαγς ἐπ ἐδ6 τοῖα 7),655] Ατὰ. 4210--- Ζὺ 
ἀιρηδίο 2166] ὈΥ τεδοδίηρ (Π66, νὶΖ., [ΠΥ ἀερεπάδθησε ὑροπ 
Ηΐπι; οἷ, ν.8.10- 70 γουό Ζἢ66] οἷ. οῃ 616, Ημπηρες (ν.5), οἵ 
οἴμοσ ργϊναίοηβ, δοοογάϊηρ ἴο ἴπΠ6 βριγις ἴῃ ψὨΙοῆ ἘπαΥ ἄτα 

τοραϊνοα, δἵα ἃ ἰθϑεί οὗ {πε ἰδπιροῦ οὗ ἴοβθ Ψῆο Ὄχρογσίθηοε 

{Π6π|.---ΖῸ ἄγιοτο τουλαΐ τας ἐπ ἐλήπα λσοαγέ 1.6. ἴο ἀϊξοονος τῆν 
τοὶ ρυζροβαβ δηά αϊβροϑβιίίοη: οἷ. 1 5. 147 2 Καὶ. τοϑὸ 2 (ἢ. 

4281 (203 Ὁ9 ΠΡῚΡ ἸΠ1Ό)0).---- ηοίλον ἐλοιι πτοομἰαοδέ ἔεορ, ὅσ ο.} 

οἴ. 65ρ. Εχ. τόῤ ΤΕ (οὔ με πιδηηδ); [πά. 44.---3ὃ, [πὶ ραγιουϊαγ 

{Π6 πιδηηδ ἰ5 ροϊηϊεα ἴο, 45 {ΠΠπ᾿|δίγαίηρ (ἢ6 αἰ 5οὶρ! 6 οὗ τῃε 

ὙΠ. 1. 0π2}] ρῇ, ὧ5 4}.---2. π|] 27.---ῦ κ΄... ἢ] Εχ. τ6΄ Να. ει αἱ 
(Ζεκ. ἃ 2 0).--3.}}»1}} 50 ν. 161, ΤᾺς ]- ἴῃ {πὸ φγά ρ], 2. --ταη!κΚα (ῃς 1- ἰὴ 



ὙΠ]. τ- 107 

τυ] ἄδγη6 55 : [5 γ86]}᾿ 5. βεὶ [-βῸ ΠΟΙ ΕΠ τνα5 “ ΠυπΊ 16 4,᾿ ἢγοὶ Ὁγ 

15 Ὀεϊηρ᾽ 5υβξετγεά ἴο ἔδεϊ ἃ ννδηΐ, δηά δἰϊζεγνναγάξ ὈὉγ ἴῃ 6 πιδῆηοῦ 

1η Ἀνδιοῖ 115 νηΐ ννᾶ5 βυρρ]εά; 1 νὰ ἔπ5 ἴδιρῆς ἤονν, ἴογ 

115 νϑγυ δχίβίθησα, ᾿ξ ννὰβ ἀδιγ (Εχ. 168) ἀδρεπάδβης οἡ {πὸ 

(ογεαίινε) ννογά οὗ ἀοά. Ουἡ {πὸ πιδηηδ, 566 ἔχ. 1τ6 (ἸῈ δπά 

ΡῚὴ, Νὰ. 1195 215 (Ὀοίἢ 7Ε}:; δπά οοπῖρ. Βδοοῃ, 7221. 1802, 

ῬὈ. 1δ8ς ἢ. ; 7γίῤῖίο 7Ζ»ΩΑΙἜ 107, Ρ. 832-86.0. Ευγίπογ, [ἢ παππᾶ 

““Ῥγονεά" ϑγδεὶ (ν.16: ἔχ. 163), Ὀν βῃοννὶηρ', νῖΖ. μα Υ οὐ 
ποῖ Ιβγαθὶ ψουϊὰ δοοοπιπιοάαϊς ἰΐ561, ἐγυβι !γ ἀπά οοη- 

τεηΐεαϊν (Νὰ. 215), ἴο {Π15 σἴαϊΐε οὗ οοηἰππδα ἀδρεπάεησε ὑροη 

αοά, δηά ψμοίδογ ἰπογαίογα 1 οουἱά Ῥ6 ἰγυβίεα ἴο οὔδΥ 
ῬΤΟΡΟΥΙ͂Υ ΔΩΥ οΟἴπεῦ ἰανν5 νῃοἢ πρδί ἴῃ δαΐαγα 6 ἰΔ1ἃ Ὡροῃ 

11. Τῆυβ {Π6 πιδηηᾶ (1) ἰδιιρῆς ᾿σγδεὶ 115 ἀδερεπάδξηοθ ὑροι 
]επονδῆ, δηά (2) ορογαϊθά δ5 ἃ ἴεϑδὶ οἵ ἰϑγδ6]᾽ 5 αἰξροβιζοη. 

---- Ῥνγλϊολ λοις ξημϑευσεέ ποί, ὦ ο.}] οἵ. 191(0 2886... 1 ννὰβ ἃ 
ἔοοά υπκηόννῃ Ὀεΐοτγε (ἔχ. 1615); δηᾶ σοῃβθαιθης ἃ β'ρηδὶ 

δντϊάδηος οὗ οὐκ βιιδξίαιπιηρ ργονϊ ἄθηοθ.--- 7 αἱ »ηαη ζοίλ γιοΐ 

ἐξζυέ οπ δγεαα αἴορδ, διεξ οι ΘΌ6 7» τξζογαριοο ὁ γολουαλ'ς γπομίλ 

ἄοίλ να ἰζυ6}] [ῃς ἀϊάαοίϊς ἐγεαϊπιθεηξ οὐ τπ6 Πἰδίογυ οοηῃίϊπιαϑ, 

ἃ [αγίμοῦ ἰΙαβϑοη Ὀεϊηρ Ὀαβοα οὐ ἴπ6 παγγαῖϊνε οὗ {π6 πηδηπᾶ. 

Τα παγγαῖϊνε σῃοννεά ἔδαῖ (Π6 παίυγαϊὶ ργοάποϊβ οὗ (Π6 δαγίῃ 

ΔΓΘ ποΐ ὈΠ|ῸΟΥΠΪν συ βηοιεηΐ ἔογ (ἢ πυρροτί οὗ [16 : [Π6 ογδδίίνα 

νυν} οἵ αοά, ἴη ννβαΐανεγ οἴμογ ννἂὺ 11 πλᾶΥ, ὑροη οσοδϑίοῃ, βρϑοῖ- 

Αγ ἐχογί [56], 15 4150 ἃ βυβίδιπίηρ ροννοῦ, ου Ἁ ΠΙΟὮ τπηδηῃ πᾶν 

Πηά Ι΄ πΊ56 1} ΟΡ] ρα ἴο τεῖΐγ. Βυΐῖ (ἢθ ψνοτγάϑ, [που ρἢ οτρίπα!ν 

Ξυρρεκίαα ὃν ἴΠ6 Πιδίογυ οὗ {6 τπηᾶπηδ, ἀγα ποίΐ 11πητ6α ἴῃ ἘΠ 6 ΙΓ 

ἱπιροτί ἴο 1πδΐ ραγίϊουϊαῦ οσσαβίοη : [ΠΟΥ ἂγὰὲ οὗ ψιάσγ δρρῖ!- 

σδίϊοῃ ; δηά {πδῪ ἀγὰ δοοογαϊ πρὶν αἰοϊεα ΌΥ οὖν ],οτά, ᾿η Ηἰ5 

Δίβνεγ ἴο {πὸ τοιηρίογ (Μί. 44), ἔογ {π6 ρυγροβε οὗ βῃονίηρ 

{παΐ ἡεεάς οὗ 5δ6ηξ6 ἄο ποΐ Ἔχῆδιυκί {πὸ γεαυγεπιθηῖβ οὗ Πυπιδη 

πδίυγα, ἴπαΐ πιδη οδάς ἃ ςρίγιίαδὶ 16 ἃ5. ννῈ}} δ5. ἃ ρῇγϑιοδὶ 

{πε 2π4 δηά 3γά ρ5. ρὶ. ἐλ (οη 117).--ἰθ Ὀοίἢ ἀποπιαΐοιυβ, ἀπά ρὨ ΠΟΙ ΟΡ ον 
αυεδπίϊιοηαρίθ. Ὑῶα ΟὨΪγ οἴπεγ Ἐχδιηρὶθ ἴῃ ἔπε ΟΤ,, 8 15. 2610 γρῶγ. Τῇε 
ἔογπι 18 πιεῖ νὰ Οσοδϑίοπα νυ ἱπ ϑγγίας δηά οἵπεςγ ἰαΐς αἀἰαϊθοῖς (45 {πὸ 
Ῥαϊεβί. Τγριπια δηά {πὸ Ϊοτγιι5. Τ᾽ δ πηυα); Ὀυς τἰ 15 αἰΒῆουε ἴο {πιυῖς (Πδὲ 
{ῆ6 (ῃγεε ἰβοϊαίε ὦ οαβδε5 ἴῃ ἴῃς ΟἿ᾽. ατἴὸ ογιρ'παὶ: πμαά {πε ἔογῃι Ὀδδη ἴῃ 
δοίυδ] υ86 ἴῃ ἀδποίεηὶ ΗἩρςῦτενν, (ἢς οσσαβίοηϑ ἔογ [15 ἐπιρουπιεηΐς νου] 
δΌγΕΙΥ ἤανα Ὀδθη πιοῦα πυηπεγουβ (νυ. τ. 86 Οὖς. 2, Ρ. 6ΐ., ἢ (6 το). 
--ΦΞ3. ὕ»] αδη. 2799 15. 4815, 



1οϑβ ΕΤΕΚΞΟΝΟΜΥ 

116, ἀπά ἰῃδὶ ὃν γΙιοϊάϊηρ ᾿Ἱπορρογίιποῖν ἴο ρἢγϑίοδὶ πδοαβϑΥ, 

ὨΙρογ βρίγιῖυδὶ πεοᾶς πᾶν Ὅ6 περϊεοϊεα οἵ ἐγυπίγαίθά.--- 

ζχέζογαριοο (νΝ }}2}] οἡ 2333.---, ΤᾺν γαΐϊπιοριέ τῦογὸ τιοΐ ατῦαν 7οπε 

ΟΣ ἐλεο, ποίέλο» ἀϊά ἐὰν 70οοἐ δείογ, ἐΐόδο γογέν γε475] ἃ Γαγίπεγ 
1Πποιγαῖίοη οὗ οὐ 5 5υδίαϊηϊηρ ργονιἄάθηοα ἀμπγηρ {{Ὸ γϑᾶγϑ 

ρᾶΞϑθα ἴπ ἴδ6 νη] άσγηθθ5. Τῆδ ἴεγπιβ οὗ [ἢ6 ἀδθογροοη ἀγα 

τῃοίογιοδὶ, δηα ἀγα ποῖ οὗ οουζβα ἴο Ὀ6 τιηἀεογοίοοά [1Ις6γὰ]]ν, 5 

5 ἄοπο, ἴον ἱπβίδηοθ, ΌΥῪ ἴπ6 ἴεν, νῆο δνθη ἔδυϊ]εα (Ὁ. 

Βδβϑβῆϊ: οἵ. [υ5ῖ. ς. Ζ»γν»9Ά. ὃ 1321) παξ 16 οἱοῖῃες οἵ {πῸ 
Ιςγδϑῖῖα σμ! άγεη σγὰν ἢ τπεῖγ Ὀοάϊδ5, ἐκ 1Ππ6 5861] οὗ 

8 5η41᾽} Οἵ, 29 4 Νεῖῆ. 9521 (α αιοϊαιϊοη).---ὅ. Αἴμοτο (489), 
ζλθγι, τοζὰ ἐλήμο λοαγέ, ἐλαξ 26 ας ἃ ν»πᾶπ οἰὐοοῖῤἑίηος ἀξ 50, 

,ελουαλ ἐὰν Οοά ἐς αἀοοίῤῥίπίηρ ἐλ66}] ἴχπι ἴῃς ψιάδγηαϑϑ, 
]οπονδῖ Βαά Ὀδδη δ5 ἃ ἔδλίδον ἐὐἰἰβοῖρἐζηζηρ Ὦ15 ΟὨΠΠἃ (566 οἡ 456; 

δηά οὗ. Ργ. 41 1ο᾽8 2017), ἀαηά οἀὐποδίηρ δὶπὶ ΝΠ Ὦ ἃ νίονν ἴο ἢὶ5 

αἰτἰπιᾶῖα ροοά (ν.1δ). Οἵ, Ηοβ. 216 62 ([π6ὸ ψ] ἀογηθ55 ἃ ρἷδοε 

οὗ ἀϊδοϊρ! πα ἔογ τεπερδάβ Ερδγαὶπ)ι[).----θ. [εξ Ιϑγαοῖ, ἴπεη, 

γεβροπάὰ σἱτ Α114] οὐδάϊεηοοε.---4 ὦ 266] 8ε6 Ὀεΐον.--- 70 

“σαἰἱξ ἐπ λἰς τὐσαγ5] 1.6. ἴῃ ἴ[Π6 ψψᾶγβ5 νοῦ Ηδ ἄρρζονεβ, δηὰ 

ψν πο Ηδ ἀϊτγεοῖβ θη ἴο ἔοϊον (Εχ. 1830): 90 199 2617 289 ,χοἱδ, 
ΜΙ αὐ το 1122 [ο5. 22ὅ (Ὠ3) τ Κὶ. 28 414 868 1 138. 88 (411 ΠὨδι.), 

δΔηα οσοσαϑίοηδι Ὀαοίάθ5. ΜΙ οἵπογ νογῦς, οί τσαν δηὰ 

“0α)5 αἴὸ ἴγεαυδηΐ ἰη 16 54π|6 πιοῦαΐ δρρίϊοδίίοη: δι. ἄδη. 

1819 (ἸΕ) 5. 1835 (21), οἵ. οἡ 580-70 δα» λἀζρι] 618. 3, 

ἡ-20. ΤΙιοὺ 8180] ἰδ κθ ἢθ0α [ΙΘθ8ύ, ἱπ [86 Θῃ]ογιμθηΐ οὗ {860 
φοοῦ ὑμίπηρβ οὗὁἨ Οδπδδη, ἐὺ ὯΘ ἰθιηρ θα ἴο ἔοχροὺ [86 αἶνθτι, δυὰ 

ὉΒΟΣΙΘ [8 ῬΤΟΒΡΟΙΪῪ ἰο [8 ΟὟΠ πδίυσγαὶ ΡῬΟΎΤΘΙΒ.----. 2 07] 
(Π6 ργϑοθαάϊηρ δαἀπιοηπιτίοη 5 πεεάξα]: 207 Ἰϑσγδοὶ 15 δῦουϊ ἴο 

δηΐογ ἱπίο οοηά!τοη5 οὗ [πὸ ἴὴὼ ἰοῦ {{Ἰ6 ἰασβθοηβ οὗ [6 ραξὶ 

ΓΊΔΥ 6 οηἷν ἴοο τοδαν ἐογροίίζθη. Τῇ νντῖοσγ Ὀερὶπ5 Ὁγ 8π 

εἰοαιιεηξ δπα ρἹονίηρ ἀεϑογιρίίοη οὗ ἴα τσ γ-Ὁ] 655 θα 501] οὗ 

Οδηδδη.--- οοοῦ ἰαη0ἢ 185.---α ἰαπαῖ οΥΓ Ξέγοαρεϑβ--- ρΥΟΡΘΥΙΥ 

ᾶκζνς (οτ 215)---οὐ «οαίον, οΥΓἹ δῤγίπρς απα ὥδορδ, ἐδδιεῖπρ 7γογή]ι 

ἐμι σπὍαῖο πα 11] δὴ αἰτγαοίῖνα δπαὰ ἐδιΠ} ἀδϑογιρίίοη οὗ τΠ6 
ἃ, γῦνο πηῦ3] ἃ ργερηδηξ σοηβίγ., “ἵνεᾶγ αἰνὰ  (απά ἀτορ) ἔγοπι ὑροι 

{πος 80 29., οὗ. οῦΌ 4,40ο)7: 5... πρῶ ΝΟῆ. ΟἿ, --- 8. ΠΡῪ"] ἔμοιυ, Τλδη, 
45 γ3.---β. Ἴ230 Ὁ}] ἴοτ {πὶ5. ἰάΐοπι. 85 οὗὨ ὈΨ, οὗ, 15" 105. 147 τ Ιζ. 811.}8 
το (Ξε ̓  Οἢ. 67.8.2 ΟΠ. οὗ) 1: Οἢ. 227 283 2 (ἢ. 11] 245 209,--- πο} (πῆς ἱπιρί,, 
ἃ5 τ'.. --Θδα. πο φΦῚ] απ ὦ ξεοῤ (15 δῇ ἰροτγ.}, σαγγγί οὐ ΠΡῚΝ, 



ΝΠΠ. 4-|ὸ ΙΟρ 

Ραϊεβεϊηΐδη ἰαπάβοαρο. ΕῸτγ “" ἄδβερβ (ΠΏ ΠΠ)), ἐ. 6. [8 ““νναῖδγβ 
ἀπάσγ (Π6 οαγίῃ," 566 οἡ 418. ΠΡΡΞ 15 ἃ υαἱδ, οὐ Ρ[αΐτι,---Ῥτο- 

ῬΟΥ͂Ν ἃ ινῖάθ νδῖϊεν (ἀϊπξἜεγεπὶ ἔγοπι δ3 ὦ γαυΐζ)6), οὐ ρἱδϊη 

θεΐνεδη πιουηπίδίηβ (ἔγοπὶ "08 20 οἰδατθ οὐ γ6Μ4), ἰενεὶ (15. 409) 
δηά Ὀτγοδά (45 [ο05. τα17 [86 ΠΡῸΞ οὗ 1μΘρδηοη, Ζ2.6. ΟΟἸ6-ϑγτγία, 

[Π6 Ὀγοδά σ'νεορ δεΐνεοη Γ[οραηοη πὰ Ηεγπιοη) : οἷ. 1111} 448. 

-ὅ. 4 Ἰαπά οΥ τυλεαΐ, απα δαγίαγν, ὅδ ο. ἴ6 ναγίουβ ργοάμποῖβς 
ἅΓα δηυπγογαῖεά, ἔογ  ΒΙΟἢ {Π6 5011 οὗ Ῥαϊδϑίηθ νν85 ρυιποραῖν 

οοἸοργαίθά, δηά νοῦ σοηίτγιιυζ6α ἴο πηαΐτα 1 δὴ ον]εσῖ οὗ βνυ 

ἰο 15 πεῖρΉΡοιιτΞ.---Οὐζοίυο5] ἸῸΝ ΓΝ 11τ. 2ᾷ6 οἷέυσ ο7 οἱΐ, 1.6. 
{86 ουἱεναϊεά οἷἶνε (Τϊδίγαμι, Δ. 375. 377) 8ἃ5 ορροβεά ἴο 

{Π6 νν}]Ὰἃ οἷϊνε: οὗ. 2 Κι. 1882 ἽΝ) Π.-- -9, 4, αν"α τολοδο δίομες 
Ωγ 1γ031} {.6. ννοβξα βίοηθϑβ οοηΐδίῃ ἴγοῃ. 

ΎΠα μοί ϑρτγίηρβ αἱ Τιρογίαϑ ἼἽοηΐδιη ἴσο; δηά ἔπγίπεγ ηογίἢ, δ 
ἨδδρΡενδ, “1πε σγοιπά δηά βργίηρβ δγὰ βίγοη ͵Υ ἱπιργεριηιδίεα ] ἢ ἰγοῦ 
(Βιυγοκῇ. Ρ. 421.). ᾿Ισοῃς-νογκϑ, δηὰ ἱγοη-πλῖηθ5, ἀγὰ ἔγεαυδηῖν πιοηςοηεά 
ἴῃ {πε κε δποη, δὲ Ζδῆϊε ἀπά οἰϊεσγ ρίδςεβ (ϑεείζεη, ἱ. 145, 187-190, 237) ; 
διά Πογβο-5ῆοεβ τηδάς δἱ ᾿ᾶγ- 1 -Καπιασγ γα υϑεά [πγουρθοιξ Ῥαδ᾽θβϑίίης 
(ΘεοΐνναγΖζ, 2 ας Ἰεϊ. δαπῶ, 1852, Ὁ. 421); Ὀυξ 1ὲ 56 6πὶ5 ἀουδίι τεῖμοῦ 
ἱγοῦ ψὋ8 ὄνεῦ οδίδιηεα ἰπῃὰ Οδηδδη ἰἰβεῖῖ. Ῥογῆαρϑ, δούνανοσ, τυρδὲ 15 
τηεδηΐ 15 ἰῇς παγά ἱγοῦ-κα αβα]ὶ, 4 νοϊοδηῖς ρῥγοάωυςξ, ννῆϊο ἢ οοπίδιπ8 
«Ὀουξ ᾧ οὗ ᾿γοη (Ρ. 54), δηά υυρϊο ἢ 88 υδεα ἴογ νατίοιιβ ἀοσηδϑίῖς ρυτγ- 
ῬοΞ565 (ρ. 49) : (Π15 Ἔχίεπαάβ ονὲσ ἃ ἷαγρε αὔδα Ε. δηά ΝΕ. οἵ (δες ὅϑεδ οὗ 
Τιθογίαϑ (Ἰποϊυάϊηρ {πε 1,6]α, Ρ. 49), ἴξ οσουγβ αἷϑο δου ϑαίξεά, ΝΝ. οἵ τς 
ΘΆΤΏΕ 568, ἰῃ ραγίβ οὗ Μοδῇ (οἷ, {πῈ σιδηροῦν ὅρος οὗ [ο5. 8. ἷν. 8. 2), αηὰ 
Πετα δηά ίδεγε ἊΝ. οὗ ]ογάδη : 58εὲ Εἰτίογ, γζωηαδ, χν. 294--οοξξ σορν. 
ΟΥ̓ Ῥαϊ. (ἰτ.51.} 11. 241-246; κοῦ. 1ϊ. 488, 400, 411, 416. (αρουξ ΤΙΡοΓ 45); 
δῃα 65ρ. Η]1, σεοίορν απα Οεοργαῤλγ ο7 Ῥαϊ. 1886, Ῥρ. 923-99, νὶ τ (ἢ ς 
Φι εοϊορίοδὶ πὰρ δἱ πε θερίπηΐηρ. (ΤΠ γε ἀγα ρδγεῖν ἔγοπι Κη.) 

ΑἹ» ομέ οὗ τολοδο λἀτλίς ἑλοῖς τπαγοδὲ αἶρ᾽ σοΡῥό67] ἀοοοταϊηρ ἴο 
ϑοῦνναγΖ ({.0.) σορρογ 15 ποῖ ἰουιπὰ ἡδαγοῦ ἴο Ῥαϊεβϑεϊπα ἰπδη αἵ 

ΑΙερρο, ἱπουρῇ πα δάάς (παῖ 1 15 σαΐα ἴο οσουγ ἴῃ Ν. 6Δ1166 

δηά ᾿ορᾶποη. ΚΕἰἰΐεσγ, χνὶ. τοῦ5 (Κπη.), πιεηπίϊοηβ ἔγαοθς οὗ 

ἔογπιοσ σορρεγ-νοῦκβ ποὰῦ Ἠδπὶὰ (Η παῖ). Οορροῖ- πη π65 

ἸνΈγα 4150 ἐογπιουυ ννογκεά δ Ῥυηοη (απ. 425) ἴη Ἑάοη,.---10. 
Α4".α ἐλοι σλαϊέ σαί απα δὲ γι (611), απ σλαϊέ δϊθ5ς γελουαλ, Θ᾽ .] 
1 1} Ὅ6 5γδ6}}5 ἀυΐν ἴο ρύδαιϑα αοά, νυ ἃ ρτγαΐεξῃ! πεαγί, 

9. Π2:3903 κἢ] ποίϊος ἐπε ἐπιρῇ. ροβι(ΐοη ἴῃ νυ πίοι (Π15 ἰσα 18 ρίαςεά, ἱπ’- 
πιεαιϊαίεϊγν αἴϊογ ἼΦ.---Π2)300] ΟὨΪγ ἔστε - 9 2οογ (ςοπηπιοη ἴῃ Αγδπλ.) 5. ποῖ 
[ουπα 11} Επο!. 418 οἶδ᾿ 16. οὗ, Ἰγρῷ 15. 4039.---Π Ὑ}}} (Π|58. οἵαγ, 15. εἰβεννπεγε 
ΟὨΪΥ ροεῖ. 42}5 Να. 227, δίς. (9 {ἰπ|65).---10. πν9ν}] Ο-Κ' 8 49. 25. 50. ν.}3, 
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ἴοσ {π6 αδιιπάδησε οὗ ρσοοά (πίηρδ μισῇ Ηδ [85 ργοντῖα θα [οΓ 

ι1.---11- 17. ΤΠ σαυϊίοη ἰεσῖ, εἰαίϊθα ὉγΥ διοῖ Δβίσθπος δπά 
ΡῬτοθρογιυ, σγαθὶ ἰογρεῖίβ 15 Βεπεΐδοϊογ δηα ἢ οινογοσ.---"], 

Βοιυαγε, ὧὥσο.] 80 613,---14, 7Ζλίμθ ἀδαγέ ὅσ ἰεα «9] ι15: 
Ηοϑβ. 136 ὈΞΡ ὈΛῚ Ἰ"3 Ὁ. Ἡμτολ δγοιρῆι ἐλθσ γογέλ . . . δονιάαρεῖ 
612: οὗ 1ηχ64. ΤῈ ἀπδβογιρίϊνα οἰδυδαος, ν 140 16. οδοῦ ἱπιγοαυοοά 
ὉΥ ἃ ραγίἰοἱρία τῇ (πὰ γί. (45 οἴϊεη ἴὴ 11 ϑδϊδῇ, 6... 5. 

4315.17 4457.38. 6311-18)Ἅ ἃτὰ οῇεδος νεῖν ἀοοϊσηθα ἴο γαπηηά ἴδε 

Ι5γδοῖ οὗ πΠ6 Ὀδηδῆίβ ννδιοῦ δα παά 5βιυσοσεβϑίνεϊυ σοοεϊνεά 

αἱ ον 5 ἢδηάϑ.---15, 726 ργοαέ απὰ ἐεγγίδίο τοϊάδγτιες:) 19 

(ἢ ποίε).---ΐσην δερῥογίς απα σοογῥέο" 5] οἵ. 15. χοῦ (οἵ ἴδε 
58 ΠΊ6 ταρΊοη); Νὰ. 210.--- κέ οΥ ἐλα νοοῖ ὁ 3τι1] οἷ. 4.218: Ἐσ, 

1η5.---16. Ἡδὰ πιαηπα, ὅσ ο.} ν.8.: 3, 070 (0 ἐλθθ ροοά (28: 

206) ἐπ ἐὰν ἰαέίον ὁπ47 ἴ.6. ἴὰ ἴῃ Ιαἴοτ ρεγιοά οὗ [5γ86]᾽ 5. Ὠἰϑίοτγ, 
-ἢογα, οὗ ἴῃς ρετοά οὗ πε οσσυραίϊζοη οὗ σδηδδῃ. [5τδεὶ 15 

γεργεβθηΐθα δ5 δὴ ἱπαϊνιάυαὶ (Ηοβ. 11εἰ [εγ. 23 ΕΖ. 16 ᾿ξ. «μοὶ 

δις.), οβα γι ηρ' ̓ ῃ Θαγὶν 116 Ὧ45 Ῥθθη βανοόγε ἔογ {6 ρυ-- 

ροβ6 οὗ διίηρ π!πὶ Ὀοιΐον ἔοσγ ἔπε ροϑβιίοη νὨιοἢ ἣ6 πᾶς ἴο Ε]} 

ἴΏ ΤΙΡΟΓ γοαῦβ (ΠΠΝ 85 [οὉ 87 4213).---18, Βιιῖ Ισγδρὶ πηυσὶ 
ταπιερογ (παῖ [Θονδῇ 15 [ἢ6 διίΐπογ οὗ {πεὶγ ργοβρογιυ,-- 

{πουρἢ Ηε ρτδηΐς τἴ ἴο {πε πὶ, ποῖ ἔογ δὴν πιεγὶῖ οὐ {μεῖς ρατγί, 

δα ἴῃ οτάεγ δαὶ Ηξ πιᾶν θὲ ἐδ: ἢ π| ἴο (Π6 ργοπιῖσες ρίνθη ἴο 
{πΠ6 ἔδίμετϑ (451 78).----Ὑὐὸὲς σουοπαηέ, ὧσο.} 431; οἵ, 1τ8.--- Ἂς αἱ {ἀξ 

Ὧ4»] 230. --19-20. 1 Ι5γδαδὶ ηδρ]θοῖβ [6 τννατηϊηρ, δηα ἔρον 5 

αἴτοσγ ““οἵἴδεογ ροάς,᾽ 15 ἔαίθ νν1}}} ΡῈ (ἢδΐ οὗ [ἢ6 παίϊοῃς το 

142-11. Ἴ)303 τρι (1... ΠΟΨΡῚ Ἴ229 ὈὉ... ΠΩΦῪ ος. ΠΡΞΕΊ ὕϑκὴ 1] 
Δῇ ΘΧχδηρῖο, οὗ ἃ Κἱπά ποΐ νεγὺ ἔγεαιοηῖ ἱπ Ηεῦ., οὗ ἃ Ἰοηρ 5εηίεαςς 
ππάεγ {π6 ρονεγηπιοηΐ οὗἩἨὨ ἃ 5ἰηρίε σοηπ]υποίίοη : οὖ Εχ. ,,,Ὁ,͵ Τῆς 
Ῥτίποιραὶ νοῦῦβ δὲ ἰδβοβε ἴῃ ν. 16. 1. {Ππ|ό56 ἰῃ ν. 2 Βεΐηρ βυδογάϊηλδίε: 
ΕὨΡΊ 58}: ἰαΐοπι (ν ϊο ἢ οχργοϑϑοθ δυο αἰἸδε!ηοἰο5 πλοῦ γον (825 
Ἡδῦτον), ἰηϑίεδά οὗἩἨ ““1,εϑὲ που δαὶ δηά ὃς ἔμ}... ., απα 1ῃϊπς μεδτί δὲ 
16 «ἃ υρ,᾿ Πα5 δοςογάϊμηρν “1,ε5ῖ, τὐλϑρι ἴπου παϑὲ εδίδη δηά δτζὶ ἔ]].... 
ἑλθη ἰπης πεαγὶ Ὅς πο υρ.᾿" Βυΐῖξ... ὝΦΨΧΚ2 5 οΥΓ... δ ἱ5 που τὰ 
Ἡδεῦτον θὲ (Πποτουρ Υ υπίαϊοπηαίῖς.---Ἴ 8, Ἴκ ΟΠ] [δὲ 5υβ,, 25 ἴδε δή, 
Βῆον5, 5 δὴ δοοιβ. (6- Κὶ 8ὶ 127 Ε. 4): 80 ν.}δ᾽ 16 χχ,θ1|- 18. γκ5:] [5 
457 5. τογϑὍ.---σκΊτευλόγε (151).----1θ6.. υν»}] ν.8.---17. τ Ὅγ}] εἴ 700 395 
(ἴῃ θαὰ 536η50).---17. πιὰ θππ πν ἡ πθ}] ΕΖ. )8' 1} 1Πυπίγαϊε οι πε (κ᾽ 
"παζε, αεδίσυο, σαί: απ. 120) ἀπά πη (ςμδείαηοσ, τὐφαϊέλ: 15. 8) αλλ 80 

ν.18. ΕἸβανμετα ὅπ πτν (νἱἰϊδους {πε τεβεχῖνε Ὁ) πηοαπβ 20 παξε μιῖρὰ, ἐμ. 
ἴο ΟΧΙΗΡΙΕ ῥγοννοβϑ, ἀο νδ᾽ἰδηίγ, Νὰ. 2418. 5. 1445 Ῥπ5, 60} 1:8} }5.- 
18. ζ131}] γερο» εὗθν, ἔλιεη (ν.5).--τὶ ΩΣ Μ)5] οὐ 433.---19. ποτ π᾿ 0κ] τῆς ἱπξ. 



]εδονδῇ ἰ5 πον δχροϑιηρ Ὀεΐοτγα ἱΐ (οἴ. 425. 614. Οο αὐέον 
οἱλο ρος, ὅὉ.} 614͵---7 ἐροέζν αραΐηδέ γομ, ὧὥ.] οἴ. 435, 

ΙΧ. 1-Χ. 11. Α ψαχηΐηρ ἀραϊηδὺ 801] ρἢ ὑθΟῦΒ 088. ΙΒΓ80]}Β 

ΒΊΘΟΘΒΒ0Β δραϊηδὺ [80 Οἀμδδη [68 10 ὅο Ὧ0 αὐ! δα θα ποὺ ἴο 

ΔῺΥ͂ θχοθρύϊο 8] νἱσύτπθ ΟΥ πιοχὶὺ οὗὨ 18 οὐσῃ, αὶ (0 00 ψ|ΙΟΚΘά- 
η088 Οἵ ἐπ080 πδίϊουβ (91. Ῥτοοῖ, ἔγοπι [86 ἰβίοσυ, οὔ 18.801} 8 
ΤΟ ὈΘ]]ουΒ ἀϊβροθι ἰοη (91.--1011).---ΓπἼΧ, 1-9. ΤΏε ἔογπιίάαρ]ε οματ- 
δοῖεσ οὗ {86 ᾿Ἰῃπαριδηΐβ οὐ Οδηδϑη.---1, 274α7, Ο 7εγαεῆ) 51.-- 

Τλοις αγέ ῥαςείηρ οὐον ἐλὲς 44.»] 218: οἵ, 1181. -Ογοαίον ἀμ 
τεΐρλ 1167) ἐδλαη ἐλγϑο] 438.γ1 1138 (4150 τυῖτἢ 2055656).---- ΟἼΖ16 5 

Φγεοαέ. .. “ΑΔ παξέη] τ38.----, Ἡζλον ἐλοῦ (εταΡἢ.) ἄηοτοσοί (715), 
σπα οὕ" τολονε ἔλοιε (εταρἢ.) λαεὲ λοαγα, ὧ".} νῖΖ. ἔτοπι [6 γεροτί 

οὗ {Ππ6 5ρίθϑ, 128 (Νυ. 1438).-- -8ϑ, Νενογίμεϊεϑβ, ἢ [πον δἢ᾽ 5 

αἱά, [5γϑεῖ νν1}} θὲ νϊοϊογίοιιβ αραϊπϑὶ ἔποπὶ: οἵ. 180.413.-- ἧς δ6 

«οὐΐολ ροοζὰ οὐνῦ δοίογε ἐλ66] 413.---Α ἀφυομγίηρ 3,γ6] 433.---- 6 

δαὶ ἐσείγον ἔλόηι, ἀραὶ λθ σλαῖ σεδᾶμο ἐλθνι] Ὀοτἢ (Π6 ργοποιυπν 

ᾶἃΓα Ἐπιρῃδί!ο,---ἦσ (απ ποῖ δηοίμογ). Οἱ, γ51:-., γὼ 5Π (50- 
ἀἄυ6), 45 [υ«ἃ. 430 .,.33 838 1188} 5. ,,18.2 5, 81,---ἨἘπκίοζίν»] σοπιρ. 

οη γ22.---αἼἸς γελουαλ λαζἤ τῤοξόη τρΐο 1666] Ἐπ. 2333. 21. δι0 (οἔ, 
131).- -4. 6, Βυῖϊ 1 15 ποῖ ἔογ δὴν πιοῦὶϊ οὐ 5γ8615 ραγί {παῖ 

]εμπονδῇ ἴδ ρῖνοϑ νϊοΐοτγΥ ἴο 115 Ποβίβ : Ηδ ἀγῖνοβ οι ἴπ6 568 

Ὠδίϊοηβ οὐ δοοοιηΐ οὗ {ποῖὶγ νιοκαάηδθϑ, ἀπά {πὶ Ηδ πιᾶὺ 6 

[Αἰ 11} ἴο {π6 ργοπιῖβδα ρίνθη ἴο ἴπ6 ραΐγίγοῃϑ.--- -4, .5..) τιοΐ ἔπ 

ἐλύηο λεαγέ] οἴ. 711.--Υλογοας 70», ἐλθ «οἱοκοίμοος.. .. δεΐογα 
ἐλ66] ἴμα οἶαιιϑε 15 ποῖ ἌἼχργεϑβϑά ἴῃ (ἃ; δηὰ 15. νεγῪ ΡγορδΌΪν 

ἃ Ρἷοθϑ Ὀογγονθα ἔτγτοπι ν.ὅ, δηα ἱπηργορο νυ δηςοραίηρ 1 

(Νναϊ]είοη, νὶ. 166; Ὠ111π}.; Οε(11|).----ὅ, 2.0» ἐλδ τοἱοξοώηοες οὗ 
ἔλόσο παΐζορι] οἵ. απ. 1516 16ν. 188.34.80 2038 1, 1812 )οἰδ. Καὶ. 
1434 ,21356 2 Κὶ. 168 1γ8ὃ 213.---ἧἸς ἄέεῥοςςοδεῖρρ ἐλόηε (ὈΦΥΛ) )ὈΌρι 
δεζονε ἐ}66] Ἐχ. 3433 Ἴ)ΞΌ ὍΝ) ΦΥῊΝ 5 (1 Ε}: 50 αἷϑο Ὀϊ. 438.1133 

705. 210 245.9 (411 Ὠ53) Τα. 231.38 (Π ει.) ; ἀπά τη ἴῃς ρᾳ554ΡῈ5 οὗ 

Κίηρ5 (411 Πευῖ.) }υ5ὲ αυοίεα. ---Ζ΄α2 ἀθ »παγ σείαδίζελ, ὥσο.} {Π|6 

405. δ ρὨΔϑβι᾽Ζίηρ (ἢς ἰογπ5 οὗ ἃ οοραίξίοτι, ἃ5 ἘΧ. 1525 τοῦ 2ιῦ 225. 1 Νὰ, 212 
1 8. 11} 1255 1439 2οδ- 7.9. 21 δις͵ ---53}}] 13, 

ΙΧ. 1. πυ] συ, τυ ἃ 2όγεοριαὶ οΌὈ]οςί, 5. 213. 31.325. 0.γ28. 1.23.39 78}, 10] 
415: οὖ, Νὰ. 2133 Κι. Τ7υά. τ133:3. ὙἹΕ οὐἽ]. 15. δὰ. ἃ Ρἷδος.---83, πῦον δὰ] 
δ ἸΠΊΡ]ΙοΪ δοςουβ. (α-Κ. 8ὶ 118. α; Ὦτ. 8ὶ 161. 4).---ὦ. η11] 619,---ον" 0] (Π6 
Ῥΐερ., 45 25.--δ. ἼΣἼΠ ΠΝ Ὁ"}1] [1 ἴο γαΐσε τὸ, ἐ.6. ἴο "αἱπέαίρ, σογηι, 
ΜΠ: 801 Κ. 859 1216 αἱ. ̓  Ορρ. δ᾽ 5Π το Ἰοΐ γα] τ 5. 49 (οἴ, δ) 105. 21 



112 ΒΕσΤΕΚΟΝΟΜΥ͂ 

584Ππ|6 πηοίνα 85 78, οἵ, 813.---ΑΓ. Ι5σγαρὶ ἢὯδ5 πενεσ υἱεϊ δὰ [05εἰ 
τοδαϊγ ἰο ἀοά᾽Ξ ν"]]].----Α ἐδ (λαγαἀ)-ποοξοα ῥεοῤίε (ΕΓ ΤῸ) 
Εχ. 429 4413.0 4497] (411 ἔγοπι ἴπὸὶ παγγαϊίνα ψνῃϊοῖ {86 ὟΥ γίϊζετ ἰ5 

δῦουϊ ἴο τγϑοδριειι416): οὗ. λαγα πεοῖ Ὁϊ. 418, 29 λαγάξεη ἠδὲ 

ἢ τ. τοῦδ, δηά ἢεποα [6γ. 736 123 τοἱδ 2 Καὶ. 1γ16 (θευ.] 
Νεῆ. οἷ8-. 17.290 (Ὧγ {πὲ 5'46 οὗ οἴπεῖ γεπληϊβοθησαβς ἔγοπι Ὠ 1.) 

2 (ἢ. 408 4613, ΤῈ ἤρυτε υπάετγίγιηρ [86 Ἔχργθϑϑίοη ἰ5 οἱ 

οουγδα ἴπ6 υηγιοϊἀϊηρ' πεοῖκ οὗ δὴ ορϑίϊηδίθ, ᾿πίγαοίδῦ]α δηϊπιδὶ 

(οἴ, 15. 484 ἼΒἼ} ὉΥ2 Ἴ"))). 

ΙΧ. 7-Σ. 11. Ῥχοοῦ, ἔγοπι {86 δἰβύοσυ, δηὰ θβρθοὶδ}}ν ἔτοσι 

086 ΘρΒοὰθ οὗ 080 Θο]άθῃ ΟΔ4]ΐ, οὗὁἨ [8.86]᾽8 σϑὈ 61] 1008 ὑθιαρει, 
ὙΈ10}, Ὀπὺ [ὉΣ ΜοΒβΘθΒ᾽ ἱῃύθσοθββίοι, δηἃ θην}  Β [ΟΓ ὈΘΑΓΘΙΟΒ, 

84 οοδὺ ὑμθπὶ ΦΘῚΣ Ὡ8 0108] θχὶδβύθῃοθ.---ΤῊΕΣ ῥγοοῦ 15 βίνεῃ ἴῃ 
[π6 ἔοτη) οὗ ἃ γεϊγοβρθοΐ, 5  πι]αγ ἴῃ ρΈΠΟΓγΑΙ σίυ]α ἴο ο. 1--3, δηὰ 

Ὀαβοὰ κὸ τπδὲ προ ἴδ6 παγγαίϊνε οἵ [Ε, οὗ ψ δι ἢ 1ἴ ἰς ἃ ἔγε 

τοργοάυοιςοη, πΠΊδΥ ρ4558065 Ὀεϊηρ τερεδίθα υϑγδαΐξζρνε, τ᾽ ὯΠῈ 

οἴοῖβ δα Ὄδχρδηάδβά οἵγ οἰδογννβα νατγὶθα, η δοσογάδησε 

(6 νη τοτ᾿ 5 πιαηηθῦ, ἃ5 ΘΧΟΠΊρ ἢ Π6ἀ ἰῃ ο. 1-2. ΤΉ ἐο] ]ονηρ 

ΤΑῦΪΘ 11 σον ον ἴῃ6 ἔννο παιγαῖίναϑ γι ρᾶγα]]εῖ ἴο δδοὴ 

οἴμογ (1 ἐχρ δηδίΐοη οὗ [Π6 ραγεηΐῃεβθβ, 566 ρ. 10) :--- 

Ὁι. 9᾽ (ἴ1ο π"ἰρλ5). Εχ. 2413. 180 1 ρον τυ [Κεξυπιρίίοα οἷ 
οὐ ρον ἐς (Εχ. 348. ν.18]. 
οὐδ ροι γὼ Εχ. 41}8Ὁ Οφνι (Εχ. 421: 
9οἷ2 ᾿ Εχ. 427.8 ΟΝ νὴ (Εχ. 4:12. 

δον αὐϑινι δὰ Εχ. 423. ΨἌΨΨΠΕ (Νυ. 1418; οὖ, ΕΣ. 
ΟΣ ρον τῷ Εχ. 42:00 (ςῦ, Νὰ. 4213). 

1412) ον: (Εχ. 4213}. 
Ὁ ἀφο οι ἘΧ 9}, ἴο δος τ ον Εχ. 345. 
οἰ ειφυ ρ  ΟΠΛΈΧ; ΣᾺΝ, ΤΟ νόθον Εχ. 3543. 

ἐπτο κ οι οξου Ἔχ. 421}, τοἷ" ((ῃε αγέ).. « . . 

δ Σ᾿ Εχ. 5443 (οἴ, 9). ΤΟ ον Ἐχ. 44}}. 
οὐ ᾶΪ . . τοἶῦ δὰ (ἢ αγὦ) « . . 
ὀρ ων Ἔχ. 4225. ἔθ νὸν δὺς Εχ. 5.44. 
ὁπ φρο ὅ8ε6 Νυ. τι3 Εχ. τον ὡς σινν τα Ἐχ. 455. 

177 Νυ. τι6 33, ἐοθουν, τονρ δ Ϊ, 4 . 
ον νον ων [5661 5.5] 100 {Ξρ ιν) Οὐ Ἐχ. 4“. 

10. τριώ τ τώνῳ (Οἵ. Εχ. 33}} 

ἡ. ονιοηῶον, ζογροί τιοῖ σοπιρ. 2517. 19 πὰ ἡαίδεί πογοέὰ) 

ν.8.10. 32; οΥἱἁἍ τὴ, γοηι 6 αν, ὥϑο.] οἵ. ἔχ. 153} τ)5 Νὰ. 

ι Κ. 866 4).).---Ἴ. 700] 433.-- ὉΠ" ὉΣΘῸ] {πὸ ρίερ. ψ ἢ δ ἐπιρμαϑὶζεβ ὑπε 

εορἰΐηπαποσ οἵ ἴπε δοίίοη : οἷ, ν.33.Ἡ 413. 2 5. 417 (Ὁτ, ὶ τῆς. 5; ΟΝ. 
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11. 1432.3. 11:26. 41. 208. δ 214. χε1τῦ͵- ζρίο ἐλὶς ῥίαςο] τ31.-- ρθη 
ἕἰοηαρξ τοὴδλ] οὐ τ36.-- -8, 4 πῶ (1ἰπ ραγίϊου δῦ) ἐπ ΖΠογοῦ, Φο.] 
Εχ. 32--24.---ζας ἀρρΈγ 667 ν.30 τ. 9. λοηπ 2 τυσπὲ τ, δε. 

Εχ. 2415. 1δὺ Κ΄ Τὴρ ζαδίος οὕ ἐλ6 οσουεηαρ) ν.1}.}1}6 } Καὶ, 89 (ἃ 
(Όειῖ.). ΟΕ. 418 (566 ποίβ), 553.- ψυγέν ἄαγς απα )ογέν πίρλ4] 
Εχ. χᾳιδὺ "΄ 7 πρΐλον αἱό ὀγοααῖ πον ὥγαπᾷ τοαέθ7] (ῃ!]5 οδιδε 

ἌΡτοα5 ἢ Εχ. 4438, ννῃιοἢ ταοϊαΐοβ, Ὠοννανοῦ, ἴο 4 αἰβεγεηΐ 

Οοοσδϑίοη, νίΖ. Μοβϑθ᾽ [λέγε ἀβοθηῖ οὗ {πὸ τηουηΐαίη. [ς}09π|655 1 

ΤΏΔΥ 6 Ξυρροβεοα {παϊ βδιιοῆ ἃ οἴδιβθ, ἀδβογίηρ Μοβαθ᾽ ἔαϑβί- 

η΄, ὁπ06 5ἰοοά ἴῃ Ε' δἴϊεγ ἔχ. 24:80, δηὰ ννᾶβ 511] γεδά ἱῆεγα Ὁγ 
1Πη6 αὐΐποτγ οὗ Ὠΐϊ. (Ὀεϊηρ' δίεγνναγαάβ οπιθα τῇδ [6 παγγαῖϊνα 

ΟΥΕ ννᾶ5 σοπιριπεά ἢ {παῖ οὗ ΒΡ), 1 νΜν1}} ΡῈ δηοίμεγ δβεχαπιρῖίς οὗ 
[Π6 ραου] ]!] γν τυ οἢ ννὰ5 βανογαὶ {1Π165 τοίογγαά ἴο ἰη ἴδ6 ποῖδς 

Οὔ α. 1--2, πὰ ψΗΪΙΟΝ νν}}} ποεῖ υ5 ἀρδίη ἴῃ {Π6 γεϊγοβρεοξς ἢδγα, 

δῇ Ἔχργοϑβίοῃ, νὶΖ., υδ6α ἴῃ τῆς ἀδοογρίίοη οὗ ομϑ ἱποιάθηΐ, οὐ 

οοοδϑίοῃ, ἴῃ ἔχ., Ὀδίηρ Δρρ] δα βδοπιαννῆδί 5 ηρΊ Αγ ἰῃ {Π6 

«ἀεβογιρίίοη οὗ δηοίπεγ ἴῃ Ὀ1.---10, Ζαδίος ο7 Ξέοριδ, “ογίϊέθη τοΐξἢ 

ζλ6 ἥηρον ὁ. Οοα4ἢ ἐχδοῖν δ5 Εχ. 41130 (Ε).---πδραξζο εὐ γοῖε ἔτσι 
226 »ιομηξ οἱ 97 ἐλθ γηϊάδ ὁ ἐλ 3,76] 5 τοϑ!.---- 7)», ἐδ Ὧα)» οὗ ἐλὲ 
αςϑεηηδι»}] (0Π0Π)}] τοῦ 1816: φοπιρ. {π6 νεγῇ ἴῃ 4106, ΤῊΪ5 ἀεδὶρ- 
Ὡδίϊοη οὗ ἴῆ6 ἄᾶγ οὐ ννδιοῖ ἴπ6 ἷἴανν τνὰ5 ρίνεη δ ΗἩογοῦ ἰ5 

Ῥεουϊαγ το Ὁ 1.---11, ΤΏδ τ. τερεοαΐῖβ ν.1θ06., ἢ (ἢ6 δααϊ!οηδὶ 

βἰαϊοεπιεηί ἰδ 1{ τννὰς δ [ῆ6 δηά οὗ 6 40 ἄδγϑδ ἰπαΐ ἴῃς ἰΔῦ65 

τνογα ρίνεη ἴο Μοβαϑ. 

1. Αμπαᾶ “ελονυαλ ςαἱὰά πηίο πιο, 
σαγέηρ, Ατῖϑς, ρεξ ἐδέε ἄστυ αὐἱοῖκὶν 
ἔγουπι ογε; 20» ἐὰν ῥεοῤΖε, τυλίολ ἐζοι 
λασέ Ὀτουρῆϊ ἔοσγίῃ ομΖ οὐ Ἐρ»έ, λαΐδ 
οἷο οογγῤίϊν. ἐλθὸν αἂγε φμίοξίν 
ζεεγησα ἀδείας οἱ οΥ᾽ ἐλέ ταν τυλέολ 7 
εο"κμ"παρπαεα ἐδόηε. ἐλεῶ} λαῦνό τιασό 
ἕλεν» α »ιο7δη ἑγπαρε. 

Ἐχ. 127 Απά ΪΠεπονδῇ βραΐ υηΐο 
Μοβεϑ, βαγίηρ, ὅο, δβεὶ δες ἄονν ; 

᾿ ἔοτ [ῃγ ρεϑορῖΐς, νοῦ δου 
δαϑὶ Ὀγουρβί ὑρ ουἱ οὗ Εργρί, μαὶῃ 
ἄοῃα σογγυρίν : δ (ΠΥ ἀγα αὐἱοκὶγ 
ἰυγηοα 45146 ουἱξδ οὗ (6 ΔΥ ΨΒΙΘΒΙ 
ςοτηπιδηάεά ἔμοπὶ : {ΠΟῪ αν δα 
{παπὶ ἃ πιοίϊίΐίεη ἱπιαρα; {παν πᾶνε 

8 τι6. 5 Ε.3--Οὐ ἡ. 6. ἴῃ ἀδαϊ την ΜΙ ; 80 ν. 3" 412: οὗ ὉΝ 29 Ὁ Νὰ. 113 αλ; 

Όν (αἰ “}} Ῥ-. 8617 αἱ.---9. ὩΟΚῚ οθο.ο τῦ}8] εἰἴμες (α) 48 α- Κ. ὶ ι14. 3, Ὀγ. 8ὶ 117, 
«εδηΐηρ {με οοςαβίου οὗ ν.8; οὐ (δ) 45 αΟ-Κ. 8 111. 1, Ὦτγ. 8ὶ 127 β,-Ῥτοῦ. 
τῆς ἰδἰΐεγ (8ο ΕΝ.) : οἴ, (πη. 225 2783 15. 6 δις.--- ΝΠ ΓηΠ}Ὁ] 413,---ἰ)ν οπὉ] ἃ 
αἰγουπιϑῖ, οἶδυβα (Ὠ τ. ὶ 163). 

“ Έχ, 24132.14. 1δὺ ((τοπὶ σηα ἀξ τυϑριέ ω0) Ὀεϊοηρ οἰοβοῖν ἴο Εχ. 41}8Ὁ 
“«[Απά ]. γανε δ᾽π|] ἰδς 4165 οὗ βίοης,᾽ ὅζο., ἐογπλίηρ ἃ σοπίϊπυουβ πᾶγγα- 
εἶνε οὗ Εἰ - {πε ᾿Ιηἰογπγχεάϊδία ρα 85αρ65, ἘΧ. 2415185. 1185 ([ο 7.5 έ»ι0}}} ὈδΙοη 
ἴο Ῥ, δηά δζγὰ ἠοΐ γοξογγοά ἰο ἴω δι, 

8 
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15. 4.4 ἡελουαῦ Ξαἰα τριΐο τὰς, 
βαγίπρ, 7 λαῦο 56όηι {Δι ῥεοῤῖο, απὰ 
δολοϊα 1 ἐς α σἐϊβεηεοζοα ῥεοῤῖε. 

Ἂ : Πεϑῖϑὲ ἔγοπι πὲ (ΠΣ 
550), ἐλαΐ 7 »Ἠια)}) ἀεεῖγου ἐΐδρε, ἀπὰ 
ὉΪοΣ οὐυὐ (δοῖΓ πᾶπιὸ ἔγοπι υηάογ 
δοαδνθη; σὰ 7 οὐἱῇϊ ριαξό ἐλθο ἐριο 

Ω παξίορε πιστοῦ δπά ἰαγρεν (3) 
(δὴ ἰἰ. 1 Αηπα[Χ.μρηξα, απαᾶ εαριδ 
ἄουυν οι 106. νιομριΐ, δῃὰ (ἢς 
πιουπὶ Ὀυτηοαά νυν ἢτγα; σαμα “δέ 

ἔτυο ἑαδίες οἵ ἴα οονοεπαηξ ννεγα οὐ 

1 Απά 1 ἰοοῖκ Ποϊά οἵ τηξ ΝΣ 
[40 165, απ αὐ 1 ἥπηρ (6 πὶ “90 οα. Υ 
ἴνο λαμπάς, απα 1 δγαξό ἑζο»ε Ὀεδίοτα 
γοῦν ὄνόδι ς ον τὸς ῳφνςνος 

1 Αηκα γουγ 5'η, τολϊοῖῦ γε λαά 
"ασδ, Ἔνθ ἐλ σα 1 ἰοοξ, απᾶ 1 
διγτιξ τὲ εὐὐτῷ Ἄγε, απαᾶ ὉὈεαῖ τὶ ἴη 
Ρἴεοα5, ρίας ἰἃ ΜΕ], μη δ ἐξ τᾶς 
ογμδδεαῦ ἥηθ ἰηῖο ἀυ8ὲ ; δηά 1 οσδϑί 
115 ἀν: ᾿ηΐο (Π6 βίγεαπι (ννδαν) ἰῃδὲ 
ἀεβοοηάεά ουἱ οὗ πε πιοιηΐ. 

ὈΕσΤΕΚΟΝΟΜΥ͂ 

Ὀοννεά ἄοννη ἴο ἱΐ, δηὰ βεαογ ες ἴο 
᾿ἴ, απα πᾶνε 5αϊέ, Τινοθε Ὅε (ἢν 
Βοά, δ'ο. 

8 Αηά Ϊεπονδῇ 8δἰά υπίο Μοβες, 

1 Ὦανε 5δεη (Π15 ρεορῖίς, δπά 
ὈεΠοϊά 1ἰ 15 ἃ 5:86 πεοῖκοά ρεορῖε. 

10 Απά ποῦν, ἰεξ πιὸ αἷοῃμς ("π') 

Ὁ), (ῃδὶ πιῖϊπθα δῆροσ πιᾶὺ Κίπαϊς 
αραδϊηβί ἔπεπι, δηᾶ ἴπδὲ 1 πιᾶν οοη- 
5ύπιε πο π; δηά {νν}}} δ κα (πος ᾿ηἴο 
ἃ »τεδὶ (Ὁγ) ἠδίϊοη. ....ω. 
6... 1 Αμά Μοβα5 εὐκηδᾶ: ΞΕΡ' 
οδπια ἄοννῃ ἔγοπλ ἴἢ6 πιουηΐ, 

δηά (ἶἰπς 
ἔννο (4065 οὗὨ {16 ΤΞΠΘΗΥ ννετο ἴῃ 
815 Παηά. δ τώ κῷ τες πον ῦ, ἐ 

ἰθὺ Απά σβει ἘΙΡΟΣΝ Κιπαϊςὰ ; 
δηά δε δυηρ (ῃς Δ ]65 ξυνὰ 

15 ἢδηά, δηδ δα Ὀγακο ἐῆδπι υπάοΓ 
{π6 πιοιηῖ. 

39. Απά ες ἴοοκ (πα οαἸ Ὠϊ ἢ {ΠῸῪ 
δδά πιαάσ, δηά δ 

Ὀυγηΐ ἢ ΜΠ ἢγο, δπᾶ 
δε στουηά [ξ, 0901} 5 

σγυϑῃοά ἤἥπα : δΔηά Πα 5ἰγενοά 

1 ὕρου (δς νψναῖεγ, δηὰ πιδάς (ὃς 
οδιϊάγεη οὗ [5γδε] ἀγίηκ οὔ ἰἰ. 

ΤΠα ναᾶτγιδίϊοηϑβ νν1}}] θ6 ἀρραγϑηΐ ἔγοπῃη [6 συ πορϑὶβ: 85 ἰῃ 

οἰδοῦ οδβ685, ἴποὺῪ σθηθγα!ὮΥ δχῃϊθὶς (ἢ6 ομαγδοΐογιϑειο βίγία οὗ 

Ὁ.---14, 2 εσέγον (Ἴ Ὁ Φ ΠῚ) ν.8. 19.20.26; 566 οη 157 (ρὨ}]. π.).---Β]οΖ 
ομέ, 5 0.] 2919 (20); 4150 723 2519 (Εχ. 1γ1}).--͵Ἰὐἰέρλέϊον σπῶ ἰανρεν 
(3) λαη 17] Νὰ. 1415 Απηά 1 Ψ}}} πιακα {Π66 ἱπῖο ἃ παίϊοῃ 
στεαῖογ (0γ1)) ἀπά παρ βτεγ τῆδη 1ε ἢ: οἵ. ο. 71 (“" παιίοηβ ἰαγρεσ 

Δηα πλρθτεγ ἤδη που ᾽᾽.---1ὅ, 45|ά ἐς τιομριί, 5. ἃ5 411 
530 (38). ΟἹὨ ἐλ6 σουοηαρ) ν.9.---Ἐχ. 4211:-14, ἀδβογ θη Μοβεβ᾽ 
,3 γε ταϊογοθϑϑίοη ἴογ ἴἢ 6 ρεορὶβ ννῆ 116 6 ννᾶϑ 511} οα (ἢ πιοιηῖ, 

δηά επονδῆἢ᾽ 5 σοηβεαυδηΐ γαροηΐϑηοο, 1 νν1}}} Ὀ6 5θϑῃ, 15 ραββεά 

ονογ ἴῃ 8) 1.---16,. Α5 Μοβεβ οἂπὶα ἄἀοινῃ, 6 ρογοεϊνεαὰ τ ῇδῖ 
[5γδϑὶ ἢδά ἄοῃβ: ϑυρϑίδπιδγ, θυ. οί νουθαῖΐν, ἃ5 Εχ. 4219, 

γα δά [ἰυγηθδα «5146,᾿ ὅζο. Ὀεϊηρ ταρεαϊθα ἔγοπι ν.ἤ3.---17.Ψ 
εἴν γοιν 6ν65] οὔβ οὗ Π᾽᾽5 ρῆγαβθβ (οπ 180).-- -18-.-30, Μοβες' 

142. οπῦ Ἰσ}] οὐ 119,---Ἴζ, 5 1] ||. “ἐ γεζαχ, οἰαοζοτι (85. ἰῃγ ἢδη) ϑυνε 
γπ|δ᾽" : 1]... τ157 "50 ΠΡ, 1 5. 115}}} ηἼπ ()ὺ0γ "5,---ἰἢς ἀδί. ςοπιπιοάϊ), 1 5. 
1516 ἡ δἴοηβ, Ῥ8. 4611} 1»,5.---17. σν" ττ ὉΜ0] ἴπε σοτγγείδειννε οὐ Ὑ' τσ ὟΣ 
ν.15, ΟΣ [,ἐν. 8538 03}2 τ (ν. 7 0). 



ΙΧ. 13-23 {5 

ἱπίογοθβϑϑίοη : ἔογ 40 ἀδγϑβ 6 611] ἄοννῃ ἔδδιηρ Ὀείογα (οά, οἡ 

6 ῃ δ οἵ [π6 ρεορῖα δηὰ Αδζοη, δηά οριδαϊπεά {πεῖν ἰογρίνθηθβ8. 

ΤΠ τοΐθγθηοα ἰ5 ποῖ, 845 πιρῆϊ ἀρρεᾶγ αδἵ ἤγϑοϊ δρῇῃί, ἴο ἔχ. 

4231-383. μπὲ ἴο {Π6 84π|6 40 ἄδυϑβ πιδηςοπϑά πὶ τοῦ (ςοΠΊρΡ. 65Ρ. 

1ΟἿθα νυ ἢ οἶδα, απ τοἷῦν τυ ἢ οἶθ0), 2.6. ἢ [Π6 δεσοηαῖ, Ροτιοά 

οὔ 40 ἀδαγβ5 βρεπὶ ὉγῚ Μοβεβ οἡ {π6 πιοιιηῖ (ἔχ. 3438), ννῇεη, 

δοσογάϊηρ ἴο ἔχ. 449, 6 αἷβϑο ἱπἰθγοεάθα ἴογ {πΠ6 ρεορίθβ. Νο 

ἄουδε (15 ᾿πτογοθϑϑίοη 15 πιθης᾿οπμθά ἤσθγα, ἴῃ δηςοραίοη οὗ [5 

ἴγαϑ σῃγοποίορίοδὶ ροβιΐοη (ἔογ ν.31 οογγεβροπᾶβ ἴο Εχ. 4230), 

ου δοοοιηΐ οὗ 1:15 δ'ρηβοδησα ἴῃ [6 ἀγριπιθηῖ: [1 5ΙΡΏΔΙΪ 

:Ππδίταῖθα ον πιο [Π6 ροορΐία οννδά ἴο ἴΠ6 πιογοι αι] ἔογθδατ- 

δΔηςα οὗ ΪεΠονδῇ.---18, 415 οὐ ἐλ 2,51] 580 τοῦ, ὍὙῆδ ταΐδγθησα 

σδῃ 6 ΟὨΪΥ ἴο {π6 ἔογίν ἀδγξ πιεπιἰοηδα ἴῃ οθ. ὙΠ σοιηρδτγι- 

500 (0 η1655 ,ο11 ἄοτογε Ὀ6 υβεά οὗ απ! πρ' δηὰ ΠιΠ}}]1 4 01Οἢ ρ΄ ΠΘΓ- 

411γ) πιισί γοΐδίς ἴο ἴπῸ ρεγοά οὗ {1π|6 οἡἱγ.--- 72. πυλίσλ ποαϑς 

ευΐ!, ὦ ο.} ου 618,--- 70 τυόὸῖ λΐνε (Ὁ ν50)] νὶΖ. ΌὉγ τϑαυϊηρ' Ηἰπὶ 
Ἰ ἢ Ἰηρταῦτιαθ. Νοῖ ““ἴο ργόνοΐαε ἢ1πὶ 20 ΩΡ} 67 ᾽ ; 566 οὐ 425. 

--19. 2 ον 7τοας ἐπ ἀγεσα (Ὑγ7»)}] ἃ γάτα ννογὰ : 2860 [0 Ὁ 425 οὔ Ἐς, 

11039.-- - 7λαξ ἐζγο αἶ50}] τς οἴπεῖ οσοαβίοῃβ, ἱπιρ! οἱ 1ν δἰ αὐ εά 
ἴο, οὐ ψὩϊςἢ Το πονδῇ [Ιϑεπθά ἴο Μοβαϑϑθ᾽ ᾿ἱπίθγοαβϑίοη ΠΊΔΥ (85 

{πε τολοΐδ ρετιοά οὗ (ἢ 40 γεδῖϑβ ἰ5 ἰὴ {πὸ ν γιῖογ᾽β πη, ν.7. 226. 

δηά ἴῃς οσσδβίοη οὗ (Π6 αοϊάξη ΟΔ] βθαπὶα ἴο Ὀ6 5ρϑοῖδιν ἀννοϊῖ 

ὍΡΟΙ 85 δεϊηρ ἴΠ6 ρσταναβί οὗ 411) Ὁ6 βυρβεαιθηΐ ομδβ, 45 Νὰ. 

113 1218{. 1..18.20 2179: Εχ, 1538 15.,.4΄. ἍἌγ6 ᾿Ιηβίδῃςθϑ οὗ γθβροηβε ἴο 

ρει οης5 ἔοσ μεῖρ, ποῖ ἴο 2η267 6550Ὁ} Ὀταγοῖ.---90. 4πώ 7 {η167- 

σεαδα 707 Ααγονι αἶδο αὐ λα Ζΐρ16} τῇ 8 ἱπίεγοαεβϑίοῃ ἔογ Αδγοῃ 

15 ποῖ τηδηϊ οηδά ἴῃ Εχ.---91, 9866 16 βυῃορϑὶβ αῦονθ.0 Τηϊΐβ, οὗ 

σουγβο, δοοογάϊηρ ἰο Εχ., ννὰ5 Ὀεΐογα {Π6 ἱπίογοθϑϑίοη οὗ ν. 18:20. 

δηά [πε ΗΘ6Ό. :άϊοπὶ ἐπιρίογεά (5ε6 Ῥεῖον) ρδγίδοι Υ δά πιιῖς 1Π15.Ψ 

-- 7Ζ1ὲ ςοίγεαρε ἐλαΐ ἀοσοοηαρα, ὥο.] οἴ. (οἴ 7} εῦε] Μα54) Ογώρμαηοο 
5 2706» ο7 Ἱηπαΐ (1860), ΡΡ. 113, 115, 148; (οὗ Θ6γΌ8]) Ρ. 144, 

Δη ἘΡοΥβ, ΟὉΦΉ:, Ὁ. 388.--22. 28, Οἵποῦ ἰηβίδποθ οὗ ἰ5γδθὶ 5 
ἀϊΞοραάϊεηοο.---9.9., Ζαδ' ὅγαλ)] Νὰ. 111-3,.- Μας:αλ}ὴ 610 Εχ, 1727. 
-ΑἸδνοίλ-λαέξία᾽ ἄναλ}] Νὰ. 11τ683.-- 98, αάοςλ-δανηδα ] τ190. 31 

18. ὕ5)55] ν.35.35 Ἐγ, τοὶ; ἀϊβεγεπιῖγ, απ. 42181.--21. 'Ῥππρὸ. .. 1] ποὶ 
ΠΡΚῚ; 866. οἡ ιοἷθ,---ἸΠ0}] ἰηΐ, δΌϑ8., 88 ,45.---20}] “"ἀοίηρ; 1ἃ νν6}}"" τ 
ἐλογοιρἦν (ἴα ἰηΐ, αΌ8. υϑεα δαἀνογθϊδ!ν : Ο-Κ. 8 113. 2 Ε.32): 50 14} 1γ 
1915 25. ΕἸβαννμεγα, ἴῃ (815 ἀρρ]οδίίοη, οηἱν 2 Κα. 1τ118.--22, ὉΠ ΟΒῪΡΟΌ] γὲ 
τοεγέ τησξίνρ ψιτοῖῃ (οη ν.7).---283. γΠ).. .. πῦ 93}} σοπβίγ. 45 ν.9 (δ). 
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( ᾽ πῦον), 30 ((ἀεῇεοά εμονα᾽5 ποι }}᾽}, 33 ((θο]ονεὰ Πἰπι ποῖ᾽). 

-24, Τῆς ἱηάἀϊοϊπιοηΐϊ οὖν.ἵ, γαρθδίβά ἴῃ ἴογπιβ οὔ κδαεησγ γεργοόοδοῇ 

(““ ἔγοπι {Π6 ἀδνὺ ἰπαὶ 1 Κηεὲν γοι ἢ. Εογ ““1,᾽ 54πι. ὦ πᾶνε 

“Β6᾽ (ΟΝ ἕον }5), 2.6. Ἰεμονδῇ (Ηο5. 145). 
9ὕ-29. Τῆς νντιίοτ τανογίβ ἢθγα ἴο {π6 οσσαβίοιι πιεπιοπθά 

ν.18 (2.6. Ἐχ. 449: 382), [ογ΄ (Π6 ρίγροβα οὗ διρ λδϑιΖιηρ (1 δοσογά- 

Δησα νι 1Π6 ρσαηογαὶ ἀδοῖρη οὗ {π6 τεϊγοβρϑοι) πΠ6 ᾿ἱπάερίεδα- 

5655 Οἔ5γδεῖ ἴο Μοβοϑϑ'᾽ ἱπίθγσθαβϑϑίοη. [{15 γαπλδγίζα ]α ποννενογ 

[παι {Π6 ἰδγπὶβ οὗ [6 ἰπίογοαϑβϑίοη, 85 ἥδε αυοίεα, ἀο ποῖ 

Ἄρτα ἢ (ῃοβα οὗ ἔχ. 449, Ὀυξ ἱποίἀθδ ΠΊΔΠΥ γα ΠῚ ΠΙΘοθθοα 5 

οὗ τπ6 δα»ἰ167) ἰῃϊογοαδβϑίοη ἴηὴ Εχ. 421118 (5 αἷθδο δοηπὶα ἔγοπι 

Νιι. 1416): σοπιρ. Ρ. το. (Νν.325:29 σαπηοΐ τεΐοσ δοίυδιυ ἴο ἔχ. 

4211-18 Ῥασδιι5α [6 πη ογοδβϑίοη ἴογα γεοογάθα ννὰς πιδάς δε)ῦ7γ 6 

Μοβεθ᾽ ἔτϑί ἀδϑοθηΐ ἔγοπι (6 πιουηΐ (566 ν.15 -- Ὀΐϊ. 915), νβεγεδς 
ν.25, ἴῃ νἱγίῃ οὗ [πΠ6 ἴογπὶβ υδ6α, ροϊηίς Ὀδοΐς ἴο ν.͵8, χνῃ!ο ἢ 

οἰδαγῖν παγγαΐες νῃδὶ ἰοοῖς ρῥἷδοα 767 ᾿ἴ, ἀπ 15 ρδαγδ]]6] ν ἢ 

Εχ. 449-38). 25, 76 70γέν ἦαγνς απᾶ ἐδ ϑογέν πέρλές, τολέελ 7 

ΜΙ ἄρτο"] ν.18: ἴον {πΠ6 ἔογπι οὗ βεηΐβηςα, οἵ. τ46 2015 (6). ο7ΤΖλαὲ 
ἦλθ «τυομα “δ5έγον γομ] ν.14, 236-29, Μοβεϑθ᾽ ἱπίεγοαβϑϑβίοη.---96. 
Ο 120γά ελουαλ]) 434.-- -λίολ ἑλοις λαςσέ ὄγοιρλέ γογέλ οἱ οὗ 
Ἐρν»έ τοῦ ὦ νιΐρλξέν λαπα] Ἐκ. 321}0 “ἐ ννῆϊοἢ τπου μαϑὶ Ὀγουρῆϊ 

[οσίῃ ουἕ οὗ τπ6 ἰαπά οἵ Ερυρι νὰ στοαὶ ρονοῦ, δηά νἱἢ ἃ 

πὰρ παηά." ὙὍὙΠα ρῥγεοεαϊηρ' οἶαιισα, ““ψ Ὠιοἢ τοὺ Παϑΐ τε- 

ἀεεπιεα {πγουρἢ (Ὦγ ρτγααΐπαϑϑ," σοηΐδϊης ἔνὸ Πδυῖ. ἐχργαϑ- 

5105 ; 566 Οἡ 224 γ8.---Ω, Αἰ οριθρδον ἐὰν δογυαηιές, Α ὄγαλαπε, ὅς. 

οἵ. ἔχ. 4218͵,-- -28, 269έ ἐλ Ἰαγια πολόηοο ἐλοιε δγοτερλιζοεέ με οἵεζ σα», 

οηι ἡελουαῖλ᾽ς ποΐ δοίη αὖίο ἐο ὀγίγιρ᾽ ἐλθοὶ ἐμζο ἐλ απ τολέοσλ 

Ὺλθ ΡγορεϊδοΩ ἐο ἐδόθη, απο 220» λὲς λαΐξΐηρ ἐλόηε, λ6 λαΐζᾷ δγορλέ 

ἑλορε οἱέ ἐο ῥεέ ἐλοηε ἐο ἀραΐᾳ (ΓΙῸ) ἐπι ἐλ τοϊἴργηι655] Ὀαβεά 

οη ἔχ. 4212 ("“ νμεγείογε βῃουϊά ἰῆς Ερυγρίδηβ βρεαῖζ, βδαυιηρ, 

28. Ὁ ΟΣἽΝ ΠΝ] ΠΝ, πιδγκιηρ ἀυγαίίζοη οὗ {ἰπ|6, 15 νόγὺ γαγὲὰ (ἔχ. 1.47 
μεν. 253). οὐη, πὐοῦπ (ἢ (Πα ἀγί.), θδοαυβα “δε 40 ἀαγϑβ᾽ γε ἱπιεπάεά: 
50 7υἀ. 1732 ηοϑπ πνϑὶ ηὗν. 1 Καὶ, ταδὶ ὈΌΩση πον “1816 ἴδῃ {τδε5," δζο.--- 
21. ὃ 31] 50 Εχ. 4213, Οἰμογννῖβα ἢ ἼΙ 15 γᾶγο (]1}6γ. 313) Ῥ58, 257 1363 2 (Ἐ. 
6232).--οῦκ 529] Ζηρηὶ ἴο, ἴ.6. τεραγαῖ, αδὰ. ἴῃ. ἃ ἔανουγδῦϊε βθῆβθ, ἃ5 ἴνεν. )ό᾽ 
ι: Κ. 855.-- Ὁ] ποῖ εἰβεῖνῃογοε.-- -28. γΝΠ ΥἹῸΝ" 15] (86 ρίυγ, κατὰ σύεσιν, ἃ 5 

5. 155: 950 νυ ΓΝ Ξῷ εα γί, απ. 4ιὖϊ τ 5. 1γ8, δηά ἴῃ ἰαῖθ Ῥβδὶπιβ, 45 

66}. ὁ ο6᾽.9 τρο. Βιυΐ (45 1. τεπιαγκ8) ὅ4πὶ. μ85 ΝΠ ὮΡ; δηά ὅτ  ΓἘ 
ἜΧΡΓΟ55 ΓΝΠ "20Ύ".----Ὁ30] 1. ὅὄυνε τοαηέ οὐ ἴῃ ἴπ6 οτἱρίμαὶ ραββασξε Νὰ. 
1418 νιῦϑ : οἵ, 2855 (566 ποίε) ; αἰ5ο 15. 5132 Ηοβ. 45 ΕΖ. 345.--π} 5} Νὰ. 1416}. 
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[π᾿ πηϊβοῃϊε ἀϊά μα Ὀγίηρ' {πεπὶ ἔογίῃ, ἴο 5αν (25) {πεπὶ ἴῃ τς 
πιοιιηΐδ1η5, ἀπ ἴο σοπδιπια ἴῃ6πὶ ἔγοπι {πε δος οὗ {π6 δαγίῃ ἢ), 

ΜΠ ταπιηϊβοθησαβ οὗ Νὰ. 1416 (" Ετοπὶ εβοναῇ 5 ποῖ δεΐηρ᾽ 

ΔὉ]6 ἴο Ὀτχίηρ {πΠ15 Ρεορῖίε ἰηΐο ἴπ6 ἰδηὰ νοῦ ἢ6 βννᾶγα τηἴο 

τΠ6 πὶ, {πογεΐοτε ἢ6 παῖ ϑἰδιρηιεγεά τπεπὶ (ὨΠΦ) ἴῃ (6 
ΜΠ] ογη 655 ).--ῶ,9. Τὰν οοῤίο απο ἐὰν ἐπλογίίαπο 6} τ Ἰζ. 851 
(Θεαῖ.}; οἷ. ο. 40». γλϊολ ἐλοις δγοιρλέοο γογέλ, δ. ἔχ. 4211, 

Χ. 1-5ὅ. Μοβος πδίζγαΐθς ἤον, δἱ 16 ονδῇῃ᾽β αἰγθοϊίοη, ἢ6 

Βεοννοα οι ἴνο οὐδοῦ 0165 οὗ 5ἴοηθ, [{{πὸ ἴῃ τοί, δηά ργδραγεά 

δῇ δῖ οἴ δοδοϊδ- νοοά ἴῃ ΠΟ ἢ ἴο ἀδροσὶῖ ἴδ πὶ; ᾿οονδῇ ἢανὶπρ' 

τευντ6η ἀροη {ἢ 656 [4065 [Π6 ἴδῃ οοπηπημδηαἀπιοηΐβ, [ΠΟΥ 6 γα 

ΡΪαοεά ὃΥῪ Μοβεβ πη ἴπ6 ατγίκζ, οὔ οεϑί, ργεραγεά ἔογ {πεῖγ 

τοοδρίίοη. πε ἱπίεπίοη οὗ {πΠ15 ραγί οὗ ἴπ6 γεϊγοβξρεοϊ 15 

ἀουδῖ1655 ἴο σῆονν ον {π6 Ρβϑορῖία ψψεγα ἤηδ ΠΥ γοϑιογεα οοπ᾿- 

οἰείεϊν ἴο εμονδῆ᾽ 5 ἔδνουγ; {πὰ γενγηρ οὗ ἴπ6 ἴδῃ σοη,- 

τηδηἀπηεηΐβ, οὐ νη] οἢ {π6 ““σονεηδηῖ᾽" νδβ8 Ῥαβεά (99), δπάὰ 

1Π6 ἔογπιδῖὶ ογάδγ ἔοσ ἴπεῖγ ρογπιδηθηΐ ργεβογνδίιομ, βθαϊθα, 85 

1 τνεγα, ϑσγδο]᾽ 5 ἔογρίνθηδϑβ, δηαὰ ννὰβ δὴ δϑϑιγαηοα ἰπδξ ἴπ6 

Ὀγοδοῦ Ὀεΐνεοη επονδῇ δηα Ηἰ5 ρθορῖα ννὰβ μεαϊεά. 

1 Αν (δῖ ἔπιε ͵)ελουαΐ καΐα τπιριΐο 
πιο, ἤει ἐλες ἔπυο ἑαδίος ο7᾽ είοηδ 
ἐξέ τρριίο δέ 3γεΐ, απὰ οὐδ με υαπῖο 
ρ6 ἴο ἐδ ᾽"πομπέ, απὰ τῇακα {Π6α 
δὴ δικ οὗ νοοά; 3 ἰμαΐϊ 1 πιᾶαῦ 
τονε τῤονι ἐδε ἑαδίος ἐλς τυογας ἐδπαΐ 
τοῦ οπ ἐλε ,γεΐ ἐαδες, τυλίολ λοι 
ὄγαξζεςί, απὰ ἴμου βῃδὶῖ ρυΐ ἴπδθπὶ ἴῃ 
{86 «τὶς. 5 Απᾶά 1 πιδάς δὴ δγῖ οὗ 
δοδβςοϊα-νοοά ; 

απὰ ἢ 
λοωυεξα ἔπο ἑαδὶθς ο77 δσίομϑ {6 τηΐο 
ἐλε 3γεί, 

σα" 1} τορι έ εῤ ἴο (Πς 

φῃοτρέ ἡ 

δηά {πὸ 200 

͵αδίες ννετα ἐπ τὰν Παρ. 

Εχ. ,41 Απά Ϊ76πονδῇ 5αϊά το 
Μοβοβ, εν (Πδ6 ἔννο ἰΔδ]65 οὗ Ξἴοῃθ 

πὸ υηίο (ἢ τοί; 

. Δη4 1 ν1}} 
νυγιία ὑροη [ἢ 4065 {ες ννογάβ παι 
ΘΓ οὐ ἰῃς ἄγοι ἰδ Ό͵65, ννϊοἢ ἴπουὺ 

Ὀγακοϑί. 3 Απά Ρὲ γεδαυν ὃν (δες 
τιογηΐηρ,, δηα μοι 5 8]1 σοπλα Ὁ ἴῃ 
(ῃ6 πιογηϊηρ ἰηΐο πιουηξ Θιπηπαὶ, δπὰ 
ρὈτεδοηΐ {πγϑοῖ ἔπαγε υπΐοὸ τηα οἡ 
ἴπε ἴορ οὗ (μα τιουπί.Ό 4 Απά ἢε 
Πεννεά ἔνο ἰδῦΌ]65 οὗ βδίοπε {πὸ υπίο 
(ες ἢτγοί ; δπά Μοβεβ γοβε ὕρ δαγὶν 
ἴῃ πὸ πιογηίηρ,, δά πὲ ννεπῆ τ ρ ἱπίο 
τηουηί δ1ηαὶ, 45 ᾿οπονδῇ σοπιηδαηάοά 

ἢτπι, πα ἴοοῖς ἰῃ πἰ8 μδηᾷ ἵννο ἰδ Ὁ65 
οὗ βἴοιιδ. ὶ 

70 15 δνιάδπὶ ὑπαὶ ν.1 8 15. Ῥαβθὰ ὕὑροὴ ἔχ. 441.:3.4, ΤΠοτγα 

15. ΟὨΪΥ οπα πιαίογίαἱ ἀϊδύεηοα Ὀεΐννθεοη {πΠ6 ἴννο δοοουηΐδ, πὶ 1ἰ 

15 δῇ ἱπηροζίδηϊ οπα: ἰὴ ἔχ. 241.4 ἴπθγα 15 ηὯο πιδηζίοη οὗ ἴΠς6 

αγῷ, ΜΜὨϊοἢ δοσοταϊηρ το Ὠϊ. Μοβοβ πιδάδ αἱ [5 {{π|6 ἔοσ {Π6 

κα  κπηδακανλ παὶ ἀὐπαπα,αν----- “----- 
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γοοδρίίοῃ οὗ [ῃ6 ἔννο [40]65, δηὰ ἴῃ νοῦ (ν.5) ἢς ρ]ασεαά ἔδοπι 

δῇϊογ σοπιηρ' ἄοννη ἔγοπι {π6 πιουηῖϊ. ΤῊΝ αἀϊδγοηος Ὀεΐνδεη 

Ὠϊ. δηά ἔχ. ἄοεβ ποῖ δάπρηὶΐ οἵ γϑσοοποι] δίϊῖοα. [ἢ Εχ. ἰη- 

βίγιοιϊοηβ γαβρθοϊηρ (ἢ6 δὐκ δ ρίνεπ ἴῃ 2510531:, δπὰ 

ΒδζΖαϊδῖ, μανίηρ Ὀδθη σοπιη)! 55 οηδα ἴο Ἔχοουΐα ἴπΠῸ νοῦ οὗ {δε 
βαποίυαγυν (21}} ,580..261), τηαῖκος {π6 ἀὔκ, 471, ὙΠογα 15 οἵ 

σοῦγδα ηο αἰ που ἴῃ βυρροΞπίηρ, ἴῃαὶ Μοβαβ πᾶν πανα Ὀδθη 

ἀεβογιθεα 85 πιδϊκιηρ' πἰπι56 1} νἢδΐῖ ννᾶ5 ἴῃ ἴδοϊ πιδάθ, ποὺ ἢὶς 

αϊγθοίίοη, ὈΥ Β6Ζαίσθὶ: δυΐ ᾿π 1. Μοβαβ 15 ἱπβίγιοϊεα ἴο πιδξε, 
αηά δοίην ἀοας πιαΐζα, {π6 αὐῖκ οὗ δοδοίδ- ινοοά, δεΐογο αϑοθηά- 

ἱπρ' [ῃ6 πιοιιηΐ {πΠ6 (Πϊγά {ἰπ|6 ἴο τεοοῖνε {π6 ἴδῦ0165 οὗ οἴοπε: 

ΘΓ δ5 ἴῃ ἔχ. {π6 οοπηπιαπά ἴο πιᾶῖκα {Π6 τὶς 15 θοΐἢ ρίνθη ἴο 

ΒεζΖαΐεὶ, δηά Ἴχϑουϊθα ΌΥ πηι, αο7 Μοβεϑβ᾽ τεΐϊιγη ἔγοπι {πὲ 

πιουηΐδίη (4530. ,62.3γ7})., Εχ. 25-21 δηὰ ,4439-. 2λο38, Πονενεοσ, 

Ὀοϊοηρ ἴο Ρ, νν 116 Εχ. 421--24328 ὈεΪοπρ ἴο [Ε. ὉΤῃε σοηβιϑίθπου 

ἢ νὨϊσἢ τΠ6 τεϊγοβρεοῖβ οὗ Ὁΐζ. ἀγα Ὀαβεά ὑροη [5 πδγγᾶ- 

{νε ἰη ἔχ. Νυ., γεηάθύβ 1 ΠΙΡΉΪΥ ργοῦδοϊε {πὶ πε ἰοχὶ οὗ Εχ. 

4415 οποα [οἷά ἢονν Μοβθβ πιδάδ ἴῃς δὐκ οὗ δοδοϊα-τνοοῦ, απά 

ἀεροπιεα {π6 τά 165 ἴῃ 1ἴ, ἀρτοαδοὶν ἢ Ὁΐϊ. τοῖν. 230:8κ. ὁ. Βϊ 

{πὶ ψ ἤθη ΤΕ ννὰ5 σοπηδὶποά (αἴοτ ἴΠ 6 σοπιροπιτίοη οὗ Ὠ 1.) τυπτἢ 

Ρ, {με ραββαρεϑβ οοπίαϊηίπρ' ἔμεβα βἰδίειηθηΐβ τνεσα οπιοὰ ΌΥ 

Ἔα σοπηρ!]6γ, 45 ἱησοηδβιβίθηϊ ΙΓ ἴῃ πιογα ἀσίδι] δα ραγίουϊατγς, 

ννΠ]οἢ Πα ρῥτγεΐογγαα, οοηϊαϊηδα ἴῃ ἴπ6 παγγαῖϊνε οἵ Ρ (ἔχ. 2-ς- 

241; 4439-4ο88), Οοπιρ. ἄρονθ, οὐ 1323 4217. 64 Αημῶ ὧδ τ΄ογοΐε, 
ὧο.] οἵ. Εχ. ,4380,. αἱ ἰεαϑί, δἂ5. ὑπάδγϑιοοα Ὁγ {πὸ δυῖμοσ οὗ 

ἔχ. 34 ἴῃ [5 ργεβϑηΐ ἔογπι (οἷ. ν.1" 4; δηά 566 σῇ ἤος.).----7.ε ἐλε 

ποθ, ὧσο.] Ἔχδοῖν 85 ο10.---ὅ, 4πῶ 7 ἐμγηδα, Φο.} ἂς οἱ 
(αἴϊοσ {π8 ,3γεέ δοϊουγη ἴῃ {π6 πηουπηι).---Α πα 7 μέ, ὅς. 566 οα 
ν.18. Α45πΩ4 ἐλογὰ ἐλφν αγο] οἵ. τ Ἰζ. 880. -Ορηυπαπάεα »16] ν.3. 

θ-). Α Γταρτηθηῦ οὗ δ Οὐ ΠΘΤΆΤΥ, παυταύϊηρ (86 ἸΟΌΣΠΘΥΙΠΞ 

Οὗ [80 Ββγ8011008 ἴτοπι Βθδσοίι Βθπδ-͵8 Δα ἰο ΜΌΒΘΙΔΕ (ΤΠ Β6ΓΘ 
Αδζοῦ ἀ164), ἀυδροάδῃ, δηὰ δούνα 8} .--- ΤῊΣ ραϑβθαρα οοοαϑίοηβ 

ἀιβησυν. [Ι{ ἰπἰαγγιιρῖς [πὸ ἀϊδοουγεδα οὗ Μοβαβ (πὸ 3ςγὰ ρεξοῃ 

Ὀδιηρ υδεα ᾿Ιηφἰοεδά οὗ {π6 2πά, 45 υπϊξογηλῖν εἰσεννῆεγε ἵπ 

{Π6 τοίγοβρθοϊβ) ; 1ἃ ἴηϊογγιρίς ἴ6 οἢγοποίορυ (γεϊαϊηρ ἴπὸ 

ἀδαίῃ οἵ Αδγοι", τνῇ!οἷιν----ϑεα Νιι. 208: 10 2.33. (οἱ Ρ)---οαπηοῖ 

ἢᾶνα ἰαἴκοη ρίδσα {11| Ἰοηρ' δἴζασ [ἢ βοϊουγῃ δ Ηοσεῦ); δπα τὲ 

ἀιθαρτοθα ν ἢ αἱ ἰδαϑὲ Ῥ᾿α ἀσσουηΐ οὗἁ {πὸ ἰουγπαγίηρο οὗ τἣς 

“πὶ ΒΒΒΕΕ 
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Ιϑγϑθῖαβ, σοπίαϊποά ἰπ Νὰ. 42. [πῃ Νὰ, 42 ἴπαγο οσουγ ἴοιυγ 

Πδη65 αἰ γίηρ᾽ 50 5] ΠΡ ΉΕΠΥ {παῖ 1 σαηποῖ ΡῈ ἀουρίεοά {ἐπαΐ {Π6Ὺ 

γα {Π6 58πΊ6, νὶΖ. ν.80 Μοβόγοιἢ (ρ]. οἵ Μοβδγδῇῃ), ν.81] Βεηδ- 
)α᾽ αἴκαη, ν.82 Ηοτ-Παρ-Οἰάραά (“ἴῃς Ἡοῖΐϊον οὗ Αἰάρ 44"), ν.88 
7οι δῖ μδῇ ([Ο]]οννοά, ν.36 ΌγῪΥ ᾿ΑὈγοηδῇ, ν.356 “ΕΖίοη-Ἔρετγ, ν.86 

1η6 ΝΠ Θτη655 οὗ Ζίη (1) }), ογ Καάεϑς, ν. 7 Μοιιηὶ Ηοτ, ννἤογα 

Αδγοη ἀἅϊ65, ν. 1 Ζαϊπηοηδῆῇ, δ.0.)ὺ.0 ὙὍὙῆδ ογάθυ 15, μοψανογ, 

αἰεγεηῖ ; δπά Αδζοη ἀϊθ5 οη Μοιυπὶ Ηογ (ςξ, Να. 20322:39 Ρ), ποῖ 

αἱ Μοβὄγαῃ. [Ι{ 15 πιοβί ἰη δοσογάδποα ννἢ Οἵα ρΡῃθποπΊθηδ 

Ῥτεβοηίαά ὃν {πὸ Ῥεϑηΐ. ἴο βδιρροξβε {παῖ {Π15 ἀἸΙβδγθησθ Ὀθΐννθθη 

1Ππ6 ἴννο {πεγάγιθβ 15 ἀπ ἴο {πεῖς Ἔχργοβϑίηρ' ἀϊνεγροηΐί ἰγδάϊ- 

τοη5 γαβροοιίπρ {πΠ6 ογάσδγ οὔ πα βίδίίοηβ ραϑβϑεὰ ὃγ Πα [5γδο 165. 

ΒΥ Κεῖ! ἀπά οἵπον μαγιηοηϊβδίβ (6 δϑϑυπιρίίοη υϑυδιν πιαάς 15 (πΠαἰ Ὠί. 
1ο 15 ραγα]]εῖ, οὶ ἢ Νὰ. 4,451:-8 θὰ. ἢ Νὰ. 3257: (Πς ᾿5γδο 65, ᾿ἴ 15 
βυρροβοά, ἰονναγάβ ἔπ οἷοβε οἵ ἱπεὶγ νναπάογίηρβ, Ἰουγπενίηρ ϑουϊῃνναγάδ, 
ραϑβϑεὰ κυςσοοβϑίνείυ (Νυ. 4231-35) Μοβδγοίῃ, Βεηδ-α' αἴζαπ, Πογ-παρ-Οἰάρδί, 
]ο(Ὀδίπαῃ, ᾿ΑὈγοπδῃ, απά ᾿Εζίοη-ἀαρες (αι {πῸ Ν. επά οὗ ἴῃς αυἹῇ οἵ 

᾿ΑΚΚΑΡ 48), μεποθ, [υγηΐπρ Ῥδοῖς, ἔπον γονίϑι Καάεθῃ (Νὰ. 23), νπουῖ 
Πιδκίηρ ΔΩΥ ἴογπιαὶ βίορραρε οὐ {πα τουΐο, αἴϊεγ ννῃϊςῖ, γεϊγαοιηρ {Παῖγ 

βίερ5 ϑουϊζῃινατγάς (Νὰ. 4277:.}), 1ὼ οτάογ ἰο δοσοπιρ 5 ἰ(ἢ6 Ἰουῦηαν γουηὰ 
τῆς 5. Ὀογάεν οἵ Εάοπι, πεν ρ458 5οπιὰ οἵ ἴῃς βαπὶῈ ϑίβδίϊίοηβ 45 Ὀείογε, 
[πουχῇ ποὶ ἱπ ἢ βαπια ογάογ (Βεδγοίἢ Βεπδ- αἰ καη, Μοβδγδῃ, αυάδροάδῃ, 
7ο(Ὀδίῃ 48), πεῖν βεσοπαά νἱϑιῖβ ἴο (ῃ6 βαπιο βροίβ. ποῖ δεϊηρ' πιεπίοηδά ἴῃ 

1Πς ᾿ἰπόγαγυ ἴῃ Νυ. 33, πὰ Ὀοΐηρ οηἷν γεοογάσδά ἴῃ ὮὈΐϊ. τοῦ; {Π6 νατγιδίίοη 
85 γεραγάβ πε ρίαςς οὔ Αδγοη᾽ 5 ἀδδιίῃ 15 Γασί Ποῦ ἐχρ᾽διπεά ὉΥ [ἢ ἀϑϑυπιρ- 
(ἴοη (νι ϊςἢ ἴῃ οὖν οηξῖγα ἱσηογδηςε οὗ ἴῃς δοίυδὶ ροϑιίοη οὐ Μοβδγδῃ πιᾶν 
ποῖ Ῥὲ "Παρ εἰπιαίθ) ἰμαὶ Μοϑδγαδῃ νν85 ἰπ ἴῃς ἱπιπχεαϊαίς πεὶρῃθουγποοά οὗ 
Μουπε Ἡοτγ, ρογῆαρϑ πὸ ἀεβεγὶ δὲ 1[(5 ἔοοῖ. ὙΠ6 εχρίδηδίοη, (πουρἢ 
ἔοτγπιδιν ροβϑιδῖθ, 15 αὐ βοίαὶ ; ἀπά {πὰ γεάδοη ἀϑϑιρηεα ἴογ {ΠῸ οπιϊβϑίοη 
ἐπ Νυπιθοῖϑ οὗ {πὸ ἔουγ 5ἰδίοπς ἴῃ Ὠ.., νΖ. Ὀεσαῦβα {Πποῖγ ἤδπι65 δα Ὀδεη 

Βίνεη Ὀοΐογα, 566 Π15 ἃ νοῦν ᾿πϑυβῆςϊεπί οπο. ὍΤΠε αἰβογερδπον 5 αἰ πι] ΠΙ5Π 66, 

Ὀυΐϊ ποὶ τεπιονεά, Ὀγ ἴΠς οσοη]εοίαγα οὗ Επνα]ά, σεσολ. 1. 28ς (ΕΤ. 11. 2ο1), 

(ῃδὲ ἴῃ Νυ. 42, ν. δυὸ 29 Ῥόσοη ἰγαηβροβεα ἔγοπι 115 ογιρίηδὶ ροβιίίοῃ, 
πα {παῖ 1ἴἃ οὔσας 5ἰοοά αἴϊζογ ν. θα, ΙΓ {158 σοηϊεςσίαγα Ὅς οοτγτοοί, ἰῃς 

οτἰῖπαὶ ογάογ οὗ {πὸ βἰδίϊουβ νν}} μᾶνὸ Ὀθοη νη εγπε55 οὗ Ζιη (Καά65}}), 

Μουηπὶ Ηογ, Μοβδγοίῃ, Βεπδι)α ίάκαη, Ηοτ-Παρ-Οἰάρμαά, ]οι αι δῇ, 

᾿Αὐτοηδῆ, Ἑζιοη-ορογ, Ζαϊπιοπδῖ, δίς. : Μοβὄγαῃ νν}}} πονν Ὅ6 δοίνδ!ν 

{Π6 ποχὲ βίδίίοη ἰο Μουπὶ Ηοτγ; απάὰ Ἑζιοη-ἀοδος (5εε Ὠΐ, 25) 1 σοπὶς 

ἴῃ ἃ πιογα πδίιγαὶ ρίαςς, 4 βίαρες Βοΐογε ἴῃε Ὀογάογ οἵ Μοδρ 15 γεδοπεά 

(ν.“), Ἰηβίεδά οὐ Ῥεΐηρ Το ] ον οα ὃν {πε Ιοπρ' πιαγοῖ Ὀδοκ δογοβθβ ἐπε ἀδβεγί 

ἴο Καάδϑῃῃ (στ πὸ πιεηίίοη οὗὨ δὴν ἰηἰεγηλεάϊαις βἰδίϊ οηβ) : (Πς νατγίαιοηβ 

πη {πὸ ογάεγ οὔ Βεπδ-α ἀκα ἀπά Μοβδίδῃ, δηά οἵ Ουάροάδῃ δηὰ [οὐδ Βδῃ, 

τΓοιλδῖη, μοννονογ, 5[1}}} 45 Ὀείογα. 
ὙΠῸ σομγοῦ οὗ π6 [ἰἰπογὰγν ἴῃ Ὠ 1. 185 ργοῦδοϊν Ε. Τῇς αἰἸβογεραπου, 

7υ5ι ποίϊςςα, 15 σοποίαπῖνε δραϊηϑὶ 115 Ὀεϊηρ Ὀογγοννεα ἔγοπι ᾿ ; πιογοονοῦ 
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ιι ἀϊἔἊετβ ἴῃ ἔογπι ἔγοπι ἔπε δἰεγεοϊγρεά ἔογηία οὗ Ρ {" Απηά ἴδεν Ἰουτπετεά 
ἔγοτι . . ., δηά ρ!(οπεα ἰη.. .«ἦ: Νὰ. 2110.1. Νὰ. 22 αςεένε), Ὁυϊ 
Γαβοπῦ 65 ἐμαὶ οὗ Εὶ (οὖ. Νὰ. 2112 18.18. 180-30): (ἢς ποία ἰῃ ν.Ὁ, 8:190, ἰ5 
δηδίορουβ (Βαςοη) ἰο ἐμαὶ οὗ Ε'ὶ ἰῃ [ο5. 24, 

ΤΠ ρυγροτί οὗ ἴῃς ποίϊςε τεπιδῖπβ ἴο ὈΕ οσοηϑάετεά, Βγ βοῦπϊε (Ηξηρ- 
ϑίεηθεγρ, 611), 115 αἱπὶ 85 θεεὴ βυρροβεά ἴο ὃε ἴο 5:ον (μαξ Αδγοη νᾶς 
ποῖ οἷν ἔογρίνε αἱ Μοβεβ᾽ ἰηἰεγοεϑϑίοη, θυΐϊ ννὰβ ενεῶ Βοποιγε ὃν (δε 
τοδί ποοά Ῥεΐηρ' σοπδιηηδα ἴο δ5 ἀεβοεηάδβηϊβ. [ἰ 5 ἔσυε, 45 885 Ὀξεῃ 
αἰγεδαάν ορϑεγνεα, ἴπαὶ ἰ(Π6 ρεηεγαδὶ ἀδϑίρτι οὗ (πε γεϊγοβρεςοῖ ἴῃ ο. 9.-10 15 ἴο 
1Πυβέγαϊς ἔπ ρος οὗ 7ε πονῇ ἴπ Ὀοβίον προ δηεῖν ὑροη Ηἰ5 αἀἰϊδονςεαιτεοὶ 
Ῥεορΐε ἴδε ἰοΐκεηβ οὗ Η!5 ἔανουγ; Ὀυΐ τὲ 15 ἀπῆου ἴο (Ὠηξ παῖ, μβα ςαςἢ 
Ὀεδ πὸ αἷπὶ οὗ (6 ρῥγεβεηΐ ῃοίϊςς, ἰξ νου πᾶνε Ῥεθη εἐχργεβϑεά 50 
ἰηδγεοῖγ : Αδγοπ᾿β οὐνη ᾿πϑεϊ(ποη ἴο (πε ῥγίοδίμῃοοά, νος νουϊὰ δὲ δὲ 
ἱπιροτίδηϊξ ροϊηΐ, 18 ραβϑεά ονοῦ ἴῃ ϑεποθ, {11 ἔογπιϑ δῇ ἰηΐερτδαὶ ρμαγὶ οἵ 
ἴῃς ῃδιγδαίϊνε (9ϑο αταῖ, σέϑοῖ. 8. 112, Ἰζαγϑβϑογ, Ρ. 131, Κυεη. 72. 7. 188ι1, 
2οιἔ., εϊ Ζϑοῦ, ΖΑ ΚΖ. τ88ο, 565), 1ἃ οδηποῖ Ὅς γεαϑοηδΌΪΥ ἀχρίδιηςά, 
Ἔχοορὶ 845 ἱπίγοδυςίοτυ ἴο ν.8", απ 45 ἰηϊεηάεά ἴἰο Ξρεοϊίν ἴῃς οςοδϑίοη, ΥἹἱζ. 
ἰΐα βοϊουγη δὲ οἱ αι δῇ ογ δὲ ἰεδϑὶ (ῃς ρεγοά οὔ Αδγοη 8 ἀεδῖδ, αἱ π ιςοὰ 
(δες ἐτδε οὗ [,ενὶ νεγε 5εῖ δραγί ἴογ βαογεά ριγροβεβ. Βιυῖ ἔπε Ἰηἰγοάυςου 
Ποῖα οὗ ἃ ρίεος οὗ πὸ {{πεγᾶγὺ7, Ῥεϊοηρίηρ ἴο αἰπιαβὲ με εἶοςέ οὗ ἴδε 40 
γεδλιβ᾽ ναηάογηρθ, ΜΏ16 (Π6 ρεορῖίς, Ὀοίῃ Ὀείοτε δηὰ δἷϊογ (ν. 1611), γε 
τεργεβοηίεα 85 511} δὲ Ηογοῦ, δηά {ες ἰδΐε ρεγοά ἴπ ἴῃῈ 40 γεατβ, ὉΠ ἢ 
ἴῃ ορροβιἑίοῃ ἴο ἔπε οἴπεγ βουγοθβ ἰξ ννου]ά «δϑϑίσῃ ἴογ ἴπε σοηβεογαίϊοῃ 
οὗ [Π6 για οὗ [μονὶ, σοπϑοιϊαΐα βογίουβ οὈ]θοίοη5 ἴο {Π|5 νίενν. 

Τῆδ ᾿ηϊεγγαρῦοημ, Ὀοΐῃ ἴπ (π6 οσπγοποίΐορυ ἀπά ἴπ (πῃ ἀϊς- 

σουγδα οὗ Μοβεϑβ, πλυδὲ ΡῈ δαπητοα ἴο παΐζα ᾿ἴ ργοῦδὍ]6 {δαῖ 

{Ππ6 ποῖίϊοα 15 πο οὔἹρίπδὶ ρατγί οὗ πε ἰεχὶ οἵ ΐῖ., θὰξ δἰ πογ ἃ 

βυθοοαυδηΐ ἰηδογίίοη (Ν 611. ὔῖεΖ. 471; διβο, Ζα δέδίο, 11. 

297 (ἢ ν.8(); Οογη!, Εὐρ. ὃ 9. 8; Ὠ111πι.}, ᾿πεγοάπιοοα ἔγοπι ἃ 
ρατί οὗ Ε, νηοῦ 5111} συγνιναά ᾿πάἀδροηάδηςν, ρογῆαρϑ ΜΠ τῆς 

νίαν οὗ ΠΠ|οἰγαῖίηρ (ν.50) [ῆ6 πιαπηθῦ ἴῃ ἡ ΠΙΟἢ γι ϑ Εν ἀιι 165 
(ν.85) ννεγα ργονϊ ἀεἀ ἔογ δἔϊεγ Αδίοπ᾽ 5 ἀβδαίῃ ; οἵ (Βδοοη, 7 γιῥίε 

Ζ7Ζγασέζοη, 207 ἔ., 257 ἴ., 4431.) ἃ ἱταριηδεηῖ οἵ Ε᾽5 οὐὔἱρίπαὶ 

Ὠδιτγαῖϊνα οὗ [5Γ86]᾽5 ἤπαδϊ Ἰουγπηογιηρδ, δηα οὗ Μοβεϑ᾽ ἤηδ] α15- 

σοῦγβθ, ἸνΒΙοἢ γεϊαϊηδα 115 ροβιτίοη ἴεν [πὸ ἰαϊζεγ (5 ἃ νυ οῖε) 
νν»ὰ5 τερίδοθα ὈῪ οὖς ῥγεβϑεηΐ Ὁ1.---. ϑὄδγσέλ Βόημδ-)α΄ αἀξαη] ἐιε. 
{πὸ “ΨγῈ115 οὔ {π6 ομ!] άγοη οἱ [΄ αἴκαη." ὙὉΠὲ 5ἰἴα 5 ἀπ Κπονη: 

Ῥυΐ, 45 αη. 4657 τπησπίϊοηβ Αἰκαῃ 85 ἴπε παπὶῈ οὗ ἃ Ἡοτῖϊε 

ΓΑΤΪΥ οἵ οἶδη, ἴογ νϊοἢ τ ΟὮ. 143 μα5 [α΄ δἴκδη (δηά (ζ ἴῃ Οεη. 
Ιουκαμὶ), 1 15 ποῖ ἱπηρτοῦΔ 6 (Παὶ {π6 ἴννο ἂγὲ ἴο 6 ἰΙΔἀεπεδβεά, 

ἴῃ ΨΏΙΟΝ οᾶ56 {πὸ σα οὐ 1Π6 ““ννῈ1}15 " τεξεγγεά ἴο νοι] δα ἴῃ 

οὐ ποᾶγ ἴπ6 ᾿Αγάραῃ (11), ποῖ ἕδε ἔγοπι Εάοπι. ὍΤῇα 5.165 οἱ 

{πΠ6 οἴποῖ ἴτας ρίαςθϑβ Ὠδπγχοά ἅγὰ αἶβο υπίζποννῃ : {πΠ6 δἀαι!τοη 
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“ἃ ἰαπὰ οὗ 5ἰγεδπ)5 (νᾶ ἀγ5) οὗ νναΐογ᾽ ἴο Το(ὈΔῖ δῇ ψου]ά 

566 πὶ ἴο οπδγδοίθγιζα 1ἰ 45 50Π16 5ρ6οΙ Ϊν ἔδγι 16 ϑροῖ ἰὴ οπα οὗ 

ννδάγϑΞ ἰεδαάϊηρ ἄοννη ἱπίο [ῃε ᾿Αγάραῃ. Τῇα ἰἀδητ βοαδίίοη οὗ 

αυάροάδῃ ψ τ τμῃς γαάν απυάδρηια (ς κἐξ 1.3), ΜΒΙΟἢ τὰπϑ 
ἄοννῃ ἔγοπι {π6 ΤΙ ρ]αίδαυ (Ρ. 20) ᾿ηἴο {ἴπ6 νὰν 7εγᾶξεῃ, 

δΔηα 50 ἰπίο ἴπε ᾿Αγάδδῃ, ῃδαγίγ ορροβίίε ἴο Ρείγα (Εοϑ. ἱ. 181), 

'ῖ5. Ὡοΐ ργοόρδῦῖα οὐ ρῃοπείϊο ργουηάβ: ἔογ ᾧ ἄοεβ ῃοΐ σοτίθ- 

Βροπά ἴο {88 ΗδΡ. ), ποῦ, ὁ ἴο Ἵ.-Απὰ Εἰδ ασαν λὲς δοπὶ αὐᾶς 

2γίοοέ τη λῖς σέοαα] Ἐ]εΐαΖαῦ 15 τπεητοπθα ἔγεαυθηῖν πὰ Ρ (ἔχ. 

63 Νιι. 20325.28 ,21.28 7ος, 141 δις.}, Ὀθπΐ ποῖ εἰβενῆαγα ἴῃ 1Ε, 

ἐχοορί 05. 2488 (Ε). Τα ρᾶϑϑθαρα ἰ5 ᾿προγίδηϊξ, ἃ5 5ῃον την 

τΠδῖ ἴῃ {Ππ6 γδαπίοη οὗ [Ε, ποῖ 1655 ἴπ8η ἰη Ρ, Αδγοη ννὰβ {6 

ἔουπάεν οὗ ἃ μεγϑάϊαγυ ργιεϑι ῃοοά. 

8-9. βδοραγαίζου οὗἠ {80 ὑγὶῦθ οὗἨ ΤΟΥΣ [ὉΓ δ 0 ΘΧΘΙΟΐΒθ οὗ 
ῬΓΙΘΒΟΥ {ππο.]0}8.---Ας {πΠῸ οοηίδηϊς δηα ρῃγασο οΪ ΟΡῪ 5Π0Ὸ}ν 

(5ες πὰ τεξεγεποθβ, δπὰ ποῖίς “"ἴἢγν ἀοα᾿᾽ ἴῃ ν.9), [Π658 ἴννο 

νογϑο5 δΓ6 ἃ ρϑηυίηα σοη[πυδίίοη οὗ ἴΠ6 ἀϊδοουγοα οὗ Μοβϑϑ, 

ΠΟ ννὰβ ἱπίογγυρίοα ὈΥ ν.6:7.---8, 42 ἐλαξ ἐΐ»16} ᾿ ν. δ Ὀ6 

Δ ΟΥΙΡΊΠΔΙ] ρα οὗ {ῃ6 ἰοχί οὗ Ὠϊ., [Π6 γεΐδγεποθ πιιϑί Ὀ6 ἴο 

1Π6 ρεγοά ᾿παϊοαίεά ἴῃ ἴπ656 νοῦβαβ, 2.6. ἴο ἴπῸ ρεῦϊοά 1π|π|66!- 

αἴεϊγν [ο]οννηρ [6 ἀεαῖῃ οὗ Αδγοῃ, ἰονναγάς {πὸ οἷοβε οὗ {πὲ 

40 γεοαύβ᾽ ναπάδγιηρα. [ἴ[, οἡ {Π6 οἴπογ μη, ν.6 7 ΡῈ 4 ἰαΐϑθγ 

δαἀάϊτίοη, ἴπΠ6 νογὰς ν"}]} γοΐδγ, οἵ σοιγϑο, ἴο τῆς οοσοσδϑβίοῃ 

ἀεβοσιίρθα ἴῃ ν.1τὅ, ἀιιγιηρ ἴΠ6 βοϊοιιγη δὲ Ηογορ. [Ιῃ {ῃ6 

εχιβηρ Ρεηΐϊ. {πε ἰπϑτ]οη οὗ ἴῃς ρῥγιθϑίῃοοά 15 παγύδαίβα ἴῃ 

Εχ. 28-29, ᾿εν. 8 (Ὀοιἢ ΡῚὴ, δπά ἰῆς [1,ονίϊες ((Π6 ἱπίδγιογ 
τα ΠΊ 6 β οὗ ἴΠ6 {τἰδὲ, 5 ἀϊἰβίϊηρι 564 ἔγοπι {Π6 Ργιθ5[5) ἀγα 

σοηδβοογαίθα ἴο ἰμεῖγ ἀϊπιες 'πΠ Νὰ. 45. (α1ῖ5ο Ρ): 0 {Π6 

δχρίδϑδϑιοη αΖ ἐλαξ ἔΐηιθ ἰα τα πιούα σιρηιβοδηΐ, 1 [Π6 νὶονν 

οὗ ὈΠ]Ππτᾶπη (Ἐ χ.-}δυ. Ρ. 342) ἀπὰ οἰπεῖβ 6 δοςσερίεά, {παῖ 

17Ε᾽5 παγγαῖϊνα ἰη ἔχ. 32--2:4 σοηίαϊπϑα οΥἹρΊ ΠΑ ΠΥ δη δοοοιηῖ οὗ 

πε σοηδοοζδίϊοη οἔπα {γε Οὔ] Θν:---ἰὰ σοηποχίοηῃ, ργοσ Δ ΌΪΥ, 

ἢ {πεῖν ἀἰσρίαν οὗ Ζεαὶ οἡ εονδἢ᾽ 5 θ6 ἢ 41, παγγαϊβά τη ἔχ. 

4226:0. [τρ ψΠϊοΐ τοΐδγοησα ἰ5 ἤογα πιδάδθ, Ὀιξ ὑν]οἢ ἴΠ6 σοπι- 

ΡΙΠεΐ οὗ Εχοάιις ἀ!ὰ ποῖ ἄδδηι 1 πεοδβϑβαγυ ἴο γεΐδίη ΌΥ [Π6 βςβ 

οὗ {π6 πιογὰ ἀείδι]δα ραγίοιαγϑ οὗ Ρ (ἔχ. 28--29, [,εν. 8; Νι. 

Χ, 8. 125] 1 τοῦ 1 2039 (πη). 05] σο]]οοῖ, το δε δου ἑίες (ου 29. 13), 
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4).---ΖῸ δεα» ἐλὲ αγᾷ οὕ 7ελουαλ᾽ς σουεπαμί, ἐο σίαμαῖ δοϑογὲ 

“7οελουαλ 1ο »εΐμῖδίθ᾽ ο ἀἴγηι, αμο ἐο δίθ55 ἐπι ἀϊ παρῆι μπέο ἐλὲξ 

44»] ἴτεα ργῃοῖραϊὶ ἔιποιίίοπς οὗ {πε {γῖδα οὗ [κδνἱ, 411, ργορετσὶν 

βρδδκίηρ,, 2γίθοίζν οπθβ, ἄγ ἀδβουθαά ἴπ ἔπ656 ννογάβ. (1) 70 

ὅσα» ἐλε αγᾷ. Ιῃ Ῥ (Νὰ. 4531.415) ἴπη6 ἀπίν οἵ σαγγγίπρ ἴῃ 6 αγξ 

5 αϑϑίρῃηαα ἴο {πῸ “1 ονι65,᾽᾽ ἴῃ [Π6 παύγοννοσ βϑῆδα οὗ ἴδε 

ννογὰ (45 ἀἸ ΕΠ ρι 566 ἔγοπν (6 ρῥτιεβίβ), ἴῃ ραγίϊουϊαγ ἴο 1ῃ6 

[Ἀπλιν οὗἩ ἴῃς Κοπαίμιῖζος ; ἀπά [ἢς βαπι6 νῖονν 15 Ἔχργθϑβεά ἰπ 

ἴῃς ΟΠ τοηΐοῖε5 (1 ΟἿ. 152-15.36 ῶο.). Βιυῖΐῖ τη Ὀΐϊ., 45 ἴῃ οἵδεογ 
Θαῇ]εγ Ὀοοΐκ5, [Π5 15 σοπδίϑίθποΥ ταργεβεηιθα 845 {πὸ ἅπαν οὗ 

ἴῃ6 2γίσοίδ. Ὦΐϊ. 419 (οη ν.25 ςφεθ ποίθ) οβ. 838 “{ἢς ρῥγιθϑίβ 
τ[ἢ6 1,ονιῖ65,᾽" 1.6. [8 1,νηῖοαὶ ρῥγιθϑίβ (566 οἡ 181), γεοαῖνα ἰῃς 
1Π|6 ““Ῥδάᾶγεγβ οὗ ἴδε ατὶς οὗ επονδῃ᾽ 5 σονεπδηΐ᾽"); δπά ἴῃ 7.5. 

4538. 66.12} Καὶ, 88.6 [ῃη6 ργαϑίβ αὔα γεργοβδοηϊθα ἃ5 Ὀδαγιηρ ἰἴ: 

566 αἶθο 1 Καὶ. 223,5 (1ῃ 2 ΟἿ. 56, νοῦ σογγεδροηάσ ἴο τ Κὶ. 8, 

“1, ονιῖ65 ᾽᾽ 15 δυρϑι δα ἔοτ ““ ργιεϑίβ,᾽ ἴο Ὀγίηρ [6 ρᾶϑϑαρὲ 

ἰηΐο σοπίογπην ἢ ἰαΐοῦ ἀϑᾶρὰ : 2 ΟἿ. σ᾽ ἢδς5 “πὸ ρῥγιεϑίβ 

{6 1,ον 65," νοῦ τ Καὶ. 8' 845 ““{Πε ρτγιδϑίβ δηᾶ ἴῃς 1 ονιῖος," 

Ρταδογνί πρὶ ΡΓΟΌΔΟΪΥ (Π6 οτρίηδὶ γοδάϊηρ οὗ Κιηρθ: 2 (Γῇ. 5 

(-- ̓ Κ. 88) ““ργίεϑίβ" δδ5 Ὀεθη ρεγπιηιθα ἴο ταπιδιη.)---7 ΔῈ 

αγᾷ οὐ γζελουαλ᾽ς οουσμαρ] ἔ.6. τλε ἀτῖκ οοηϊδίπιηρ' ἴῃς ΠὨεσαίοριιε, 

[6 ἐπιροάϊπιοηῖϊ οὗ ]Θπονδῆ 5 σονεπαπὶ (οη 4.3. ὙΠα ἀεϑιρ- 

παιου ἰ5 οἱα ΨΏΙΟΏ ρῖνοβ ργοιηΐϊηθησα ἴο οπα οὗ {π6 ᾿εδάϊηρ 

Ὀευϊετοποπιο 14645 (413); δηά 1{ 15 Δοσογαϊηρ]Υ ἰγααυξηῖν υ566 

ὉΥ νυϊΐοτα Ὀαϊοηρίηρ ἴο ἴῃς Πευϊετγοποηιο βοθοοϊ, οἵ ᾿ηβιδηορά 

Ὦγ 15 ρῃἢγαβθοϊορυ. 
[1 οσουτβ Ὀοβίο5 419 35.28. 705. ,3,3.14. 17. 47.018 65. 85. πὰ ψ πουΐ “οὗ 

]εμόονδἢ " (ΠΡ 7.) 45: 8 (ο.11) 43 66 (πιοπιϊν Πευῖ. ραθδαρ 65) ; δ'50 (βοπιο- 
{ππὸ5 ἢ σοα ἔοτ ͵7ελουαλ)Ρ Νὰ. τοῦῦ ᾿454 (Ὀοἢ ΤΕ), 1. 2057 (1π δῇ εχ- 
ΡΙηδίογυ 5]055) 1 5. 4555 4δ.2 5, 1537 Καὶ, κχἱδ 6᾽9 81.6 (-Ξ 2 (ἢ. ςὉ 7) [εἐγ. 
46 τ (Ἡ. 1-ς35.325.38.29 γ6 δ. 57 7.»}1 2219 282.18 ὟὝΠε ὑδυ8] εχργεβϑίοη ἴῃ ἰῃς 
Θατον πἰςί. Ὀοοΐκ5 15, ποννανογ, βιρὶν “{ΠὸῸ τὶς οὗ ]επονδὴ (ογ οὗ οὐ)": 
85 Ἶ7οβ. 418 4511 6 6:7. 11:88 5 Ὡς 4χ8 45.11.11... ς, ς- 6 ῥαςεένε, 71 (δὲδ), 2 85. 6 

}ασείνε, τς330.25.9 ΤὍΤς ζιΠ|6γ {{{|6 “ τὶς οὔ (ἢ σονεηδηῖΐ οὗ ᾿εμόονδῆ," ἐνθη 
1, ἴῃ νίενν οὗ Νιυι. τοῦ τ44, 1 Ὅὲ ἴοο πιο ἴο πιαϊπίαίη (παῖ ᾿ξ φοΐυδῃν 
ογὶρπαίϊεαά νυ Ὀι., Τςοτγίδιην δοαυϊγεά ἱπογοαβοα ουγγεηον {πγουρ ἢ 115 
ἰπἤπεπος (οἷ. Ρ. 68); «πά ἰξ 15 ργοῦδῦϊε ἱμπαὶ ποτα αγὰ ραϑϑαρθϑ ἴῃ {πε 
Μαββογοίῖο ἰοχὲ ἴῃ Ὑνῃο ἢ [Π6 ἀχργοβϑϑίοη οὐτρίπδν υδεὰ δα45 Ὀδοη 5υὉ- 

-“ ἉΠο ἢ δἤονν {πδῖ {Π ραγί ἰάκδη Ὀγ {πὸ “ον 65 1Π 2 5. 1 σ᾽ (1655 
τποδηΐ ἰπ Π᾽΄5 ϑεῆβες οἷ. οἡ 188) πηυδὲ πανα Ὀδοη εἰἰμογ 8 βυρογαάϊπαῖϊα οὐςα 

(οἢ, ν.35. 9), οὐ σχοορίίοπαὶ. (Βαιυαά βίη, Ῥγέοςίφνίλιηι, 200, ἐεδα5 ελοά.) 
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β5δαυςηίν ἐχραηάεά ὃγ (ἰπ6 βαἀὐα!ίοη οὗὨ ““{πε σονευδηξ οὔ" : (Π8 1ἰ 15 οΪαὶπ 
(Παῖ π’Ὼ ἀ!ά ηοἱ 5ίδηά τ {5 ἰεχί οι 5. 455; δηὰ ἃ οοπιραγίβοῃ οὗ τ (ἢ. 
15:35. 35. 28. Ὁ ΜΠ 2. 5.. 613.}8. 1δ.16 φηά οὗ τ (ἢ. 1γ1 ΜΙ 2 5. 73 βυ βηοϊ ΠΥ 
5ῃον»5 ψψῃδαΐί (ΠῸ ἰεπάσπου οὗ ἃ ἰδίεσ ἄρὲ ννᾶὰ5. ἴη οβ. 4151 τἢς εχίγα- 
ογαϊπαγυ πυηΐαχ (ἸΥΚΠ ἢ (6 ἀτγί. ἰη τῆς σά 9.) πιαῖζεβϑ ἰὲ 411] Ὀυΐ οσεγίδίῃ 
αὶ ἰπε οτγρίπαὶ ἰοχὶ μδά ϑἰπιρῖίν ἐδ αν (45 415 410): 705. 411} π᾿ (566 
Ἐ111π|.} ἀρρεαγβ ἴο ἢανε υὑβυγρεοά πε ρίαςθ οὗ δὴ οτ᾽ρίηδὶ πὴ (45. ν.}8). 
τ: Κ΄ ,χδ 619 81.6 (οὗ, 31) τῆς. ἐχρτεοββδίοη πᾶν ΜῈῈΠ Ὅς ἄτας ἴο {π6 ει. 
σοπιρ ον οὗ Κίηρϑβ. 866 {υγίμεγ τς Ζ4 7 [νω 1τ8ο:1, Ὁ. 114 ΕΣ, 

(2) 70 ς“ἰαηπαῖ δοζογὸ 7ελουσῆ, 1ο τεὐμίδίον ρΐο ἀΐνε (οἴ. 185 

“ἐς ἴο βίδπαά ἴο πηϊηϊδίοσ ἴῃ εμπονδῇἢ᾽ 5 πᾶπιὰ ἦ). 70. σέαμα δο7ογε 

(138) 15. ἃ ΗθΡ. ἰάϊοπι πιθδηϊηρ 20 ποατΖ εῤονι, ἐο δογυό (τι ζ. τοβ οὗ 

ΘΟΪοΠΊΟΙἢ 5 σοιγίθ β, 1.28 76. 5212; χσ ἵζ. 1γ1 1816 2 Καὶ, 414 οἱό οἔ 

ΕἸ] Δ δηά ΕἸ1σμα, 45 ἴΠῈ6 βεγνδηΐῖβ οὗ ἀοάἂ), δῃά 15 υδεὰ αἀ15- 

ΕἸποί νεῖν οὗ {πῸ 2γίσεζ, ἃΞ αοά᾽β πιηϊδίογ, Ὠζ. 1.7}2 181] (566 

ηοῖο) [πᾺ. 2033 ΕΖ. 4415 2 (Ἡ. 2011 (οἴ. ν.4- 16 ςἐ ῥγιαϑίβ ᾽). 
Τῆς Ἱενϊε5, 85 αἰ περι 56 α ἔγοπι {με ρῥγίεϑίβ, “ βίαπά Ὀείογε᾿ (ἢ ς 

Ἑςοηρτερδίοη, ἐ.6. ρογίογηι πιοηῖα] οὔσας ἔογ (πΠ6 ᾿νογβῃρρογβ, Νυ. 16 (Ρ) 
ΕΖ. 4411, 70 »εἰριἐδίεν (Π 2) 15 ἃ 1655 ἀϊβεϊποιίνε ἔεγπι, Ῥεϊπρ' π5εαἃ ηοΐ οηΪγ 

οἵ ρεεϑίβ, δυΐ αἷβο οὗ 1 ονι65 (Νὰ. 825) δηά οἴπεγ βυῦδογαϊπαίς δἰἰεπάδηϊ, 
851 5. 211-184] (οὗ θδπιι6}) : δἱ 1ἴΠ6 δαπιὸ {{π|6, ““ ἴο πιίηἰβίεγ ἐο 7ελουαλ᾿᾽ 15 
8η δχργαββϑίοη υϑϑα γερο αῦν οὗὨ γί θϑίϑ (215 ΕΖ. 405 4419 44. 16.,4.5Δ ]οεἱ 19. 18 
27 1 (Ἐ. 232 2 (ἢ. 14}0 201} : ςἔ, δον 7. Ὀϊ. 1τη13, ἐπ ἐλς παρὸ ο7.7. 185. 1); 
με [ονο5 ἀγὰ βαϊά γαΐϊμογ ""ἴο πιϊηϊδίοσ 20 Ζᾷῴε φνγίεςις " (Να. 456 182, ο, 
2 (ῃ. 8:2), οὐ ἐο ἐδθ ῥεοῤῖῆεο (Να. 169 ΕΖ. 44.110), ἐκ6. ἴο ἀἰδομαγρε πιεηΐαὶ 
ϑεγνίοςβ ἔοσ ἤδη (566 δ. 9. 1 ΟἿ. οὔ. 39.31-3,..2 (ἢ, 2511). 

(3) 70 δ[οες ἔηι λξ παρ16: 80 (οὗ ργιθϑί8) 21ὅ, δηά (γερεβαϊεά 
ἴτοπι ἴπ6 ργοδαπὶ ρᾶ5ϑαρθ, Ὀυΐϊ πο ΕἜΧρΡΓΟΘΘΙΥ ἴο {86 ἀε- 

βοδηάδηϊβ οὔ Αδίοπ) ᾿ (ἢ. 2313,---ἃὶ ργι θῖν ἀπίγ, Νὰ. 623 [δν. 

925, 1ποιυρὴ ρεγίογπιθα βϑοπιθι πΊ65, οὐ ϑοϊθῃηη οσσαϑίοῃβ, ὉΥ 

Κιηρδ (2 5. 618, οὗ, τ Κι. 814. δ), ΑἜἔουτίῃ ἀυῖγ οὗ {Ππ6 ρῥγίθϑεῖν 

{γ106, (Παΐ οὗ Ὀιυγηὶηρ ἰποθηβθ, 15 τῃηθηςοηθα 4210 (υ. ποία). 

566 ποῖα ἔπ} γ, οἡ {πὸ ροβιϊίοη δϑϑισπεά 1 Ὠΐκ. ἴο πε {γρα6 οὗ 

[μεν], ἰπΠ6 ποίθϑ οὐ 181.8,-- ζὕμέο ἐλὲς ὅν] 233.---9, ΤἼογοζογε 
Ζευΐ λαζὰ πο ῥογέζογι πο» ἐμ λο»ζαηοο τοῖζὰ δὲς δγοΐλγοη. 7ελουαλ 

ἧς λὲς ἐηλογίδατι 6] 50 12130 χ45170. 20 181 (ηο ροτίίοη, δζο.), οἴ. 705. 
1314-.383. 181 (411 3); Ὠ1. 182 οβ. 1315 33 (Ἰεμονδῇ 15 ἱηῃοσγιῖ- 

8Π06) : δγ {Ππ6 ἰαιίογ Ἔχργεϑϑίοη 15 πιδδηΐ [δὶ ἴῃς ᾿πῃεγιίδπος 

ὈΥ ψΒΙΟἢ τΠ6 {π|ῦ6 οὗ 1ονὶ ννὰ5 πιαϊηϊαϊηθα τνᾶβ 115 σῆδγε ἴῃ 

[πε βδογθά ὅυες δπά οἰΐοῦ οἴεγηρα πιδάθ ἴο εῇοναῖι ὈΥ (ἢ 6 

ΡθορΪα (οἴ. οη 182:}).---Ας γελουαλ ἐὰν Οοα φραζο πριέο λῖ»1] [Π15 15 
ποῖ τοοογάδα ἰῇ οὖν ρίοβοηΐ Ῥαπηΐ.: Νὰ. 1820 (Ρ), ννδιοῦ 15 
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υϑ0  }}Ὺ αποίςά, σαηποί Ὀ6 Γεξογγοα ἴο, ἔογ ἴστε [6 ῥγογηῖβε 15 

δά ἜΧΡΓΘ551γΥ ἴο [ε 2γζοδές (Ααγοη) δίοης, ἃ5 ἀ 15] πρὶ 5} 66 ἔγοπι 

τε 1 εντ[65 (ν.31-3)., ν ο5ε “ἸπΠογίϊαπος᾽᾿" 15 5Βρθοιβαα βαραγδίεϊνυ, 

ν.3,; δῖα 1ἴ 15 ρίνοεη ἴο ἴπΠ6 νῃοῖα ἰγτρ6, νιπουῖ ἀϊπτιηοσίίοη. 

Τῆ6 νογαάς πΊΔΥ 6} αν Ὀξοη οοπίαϊποα ἴῃ ἃ ραγί οὗ 71Ε-- 

ΡΓΟΌΔΡΟΙΥ ἴΠ|π6 54π|6 (56ε οἡ ν.8) (ἢ παγγαϊδά {πε οοηβεογδίίοη οὗ 

{π6 {106 οὗὨ [,μϑν1---ὐνΙοἢ ννα5 511} γεδά Ὁγ ἴμε δυΐπογ οὗ Ὠ1., Ὀυΐ 

ποῖ τεϊδι δά ὃν {π6 σοτῃρίϊογ, θη [Ε ννᾶ5 σοπῃηθιπεαά νυἢ Ρ. 

10-11. Ὁοποϊιιδίοη οὗ ἴῃς παγγαῖνα οὔ Μοβεϑ᾽ ἱπίεγοθϑϑιοη 

ἴογ πε ρϑορῖίθ. 71εῆονδῃ μα] γ σάνε 51} πιο συὐνϑίδπει δὶ 

Ρίοοῦ οὗ Ηἰ5 σοπηρίεῖα ἔογρίνειθϑϑ οὗ ἴπΠῸ παίίοη, Όγ διάάιηνσ 

Μοβαβ δῖι56, ἀπά οοπάιϊιοξ ϑγδοὶ ἴο {ες ἰδηὰ ννῆϊοῦ Ηδ πὰ 

ΡῬτουβοά ἴο {πε ραίγίαγοῃϑβ.-- -10, 42 7 οἰανοί ἐπ ἐδε πιο, ας 

αὐ ἐλθ ,ρεΐ ἐΐηεο, ογέν αν απ γ)ογέν πίρλ45] ἴῃ6 νεγβϑὲ (566 

Ὀεῖονν) ἄοας ηοΐ ἀδβογῖρθα {π6 βεαμοὶ οὗ ν.ὅ, θιΐ βοπιθιμιηρ' σοη- 

[οηρούδηθδοιις νν ἢ Π6 ἰγαηϑδοίίοηβ οὗ ννδιοῆ ν.5 παγγαῖοες {πῈ 

οἷοβδα : 1ἴ τερϑαῖβ ἴῃ ἔδοϊῖ παῖ μδα Ὀδεη κἴαϊεα Ὀεΐογε ἴῃ οἱδ 

(οἴ. 925), Ἔπιρ]1α5:Ζίπρ᾽ ἀρ ἰη ἴΠ6 δαγηδϑίηθϑϑ οἵ Μοβεϑ᾽ ἱπίεγοεϑ- 

5Ϊ0η, δηᾶα (ἢς ϑιισοθθς ψὨϊοῦ αἰἰοπάοα 1, ψιἢ [Π6 νιενν οἵ 

5ῃονίηρ ἰπαΐ {πῸ ργαβεηΐῖ δχιβίοποα οὗ {πΠ6 παίΐοη ννὰ5 ἄυς ἴο 

16 βονδῆ᾽ 5 σ»τδῦἼε.---)εαγζομοα μηπΐο τη ἐμαί ἐΐνι6 αἰ5ο] ταρεαϊεα 

ἔγτοπι οἷϑ: ο, 25:29. 11, 4γ,ὲδο, οὉ ἐο ζομγπόν, ὧὥ ο.] νατιεα ἔγοπι 

ἔχ. 4331 (που ρῇ ἴΠ6 οσσαδβίοη 5 ποῖ ἴῃς 54π16). 

12-. βΎ0}, [Πθ0ῃ, Βανὶηρ 60 ΦΘμον Δ ἢ Β ΚἸδΟΙΟῸΒ ἀθ8]} 1} 5 

ὙΠ0ῸΠ ΗΒ ὈΘΟΡΙΘ, ταύ υἀθ, ποὺ 1088 ὑ8ὴ ἃ13216, Βιου] ἃ ῥχοτηρὶ 

158180] ἰο γ]0]ἃ τϑβαν δῃά Ἰονίηρ' ΟὈθάΐθη60 ἰοὸ ΗΒ ΠΟΙΥ Μ}]].--- 

12. 4|ὼὴ, ποτο] ἰπιτοαιϊιοίηρ, δ5 41, {π6 ργοίϊοδὶ ἱπέεγεποε ἴο 

Ὀ6 ἀεάιοεά ἔγοπι ἴπ6 ργεοδάϊηρ τεϊσγοβροοί.---  λαξ ἐς )ελουσὰ 

ἐᾷν Οοα ἀδζέρρ ὁ ἐλδε, ὅσο. Ὧο δτγάιιοιιβ οὐ σοπιρίαχ ἴδϑκ 15 
ΪΔ1: ἃ ὑροη ἴϑγδοὶ: οἠἷν ορεάϊδησα, ννδιοῦ 1πουρ 1ἴ πιᾶῦ Ὀε 

αἰ οι ἰη νῖονν οὗ {1τὸ δία! ργορθηβιῖία οὗ ᾿πλᾶπ παίαγε, 

πανογ Πποῖδϑς ηνοῖνοβ {πΠῸ οὔβογνδποα οὗ πο ἱπίγιοαῖα οὐ Ὀυγάξη- 

10. "ηἼ2} .3).}] ρεγπιπρ (48 ἼΟΡΝ) νου πο μᾶνε ἄοπε) ἃ τεΐες- 
ὁπςα ἴο δῇ οσοδβίοη 2γίογ ἴο ν.ὅ (Ότ. 8 γ6 Οὖς-ς.).---11. γνορ Ὁ] “ον οιγηῶν- 
| ες, --τ-οηα οὗ πε γάγὸ ἰηβίδποσβ ἰὴ ΗδΌ. οὗ ἃ βυῦϑί. ἔογηχοά ἢ Ὁ Βανιης 
(α5 ἰπ σογίαίῃ οα565 ἴῃ Αγαπι. δηὰ Αὐαρῖο) (πς ἴογος οὗ δὴ ἰηΐ, : οὖ, Νὰ. το 
ΠΌΠΟΣ ππ »ϑοῦν (ΠῚ ἔγαπϑ. ἔοτγςοθ), ἐδ, πῆρα κοροῦ, αδη. 20 ησηρ, τηά 

ΟἽ ΠΝ ΟἿΟΝ ΠΞΌΠΌ9 Απι. 411} αἷ. (οἴ, Ενν. 8 2295; Ο-Κ. ὃ 45. 195. χἱ5.1 ΕἾ 
--12. ἼὍΡΌ κυ] Εχ. 2218 1 5, 17: 27 
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ΞΟΠΊΘ τιΐος, δηα ςῃμουϊά 6 [δοιΠπΠταϊρα ἴῃ {86 οδϑθα οὗ [9γδρ] 

ὈΥ {πΠ6 τεοοϊ]δοϊΐοη οἵ επονδῖῆβ ρύδοιοιιβ αϑϑιϑίδηοα δηά 

Ῥγόβαηοα ἰπ ἰΐς πᾶς. (οπρ. Μίο. 68.-- διέ 9 ἥεαν 7ελουαλ 

ἐὰν σοί, ὥε.] 5 ἴῃ 613, τῆ6 ἐοιιηἀδίίοη οὗἩ {πὸ τε! ρίοιιβ ἰαπιρεῦ 

ἰ5. τῆς ,εαν οὗ ἀαοἂ ; {15 Ὀτγίηρδ ἢ 10 ἃ παίιγαὶ αἰβροβιτοη ἴο 
αἱᾷ ἐπ αἱὲ λῖς τοαγο (86), ἀπά επάς νἶῖ (Π6 ἀενοίϊοη οὗ {πε 

δπεῖγε δείηρ' ἴο Ηἰς σους αἀπὰ σογυΐοθ (566, οπ (π6 Ἔχργδβϑϑίοπβ 

ιι566,, 66. 13)..--18. 70 ζεοῤ, ὅ5ε.] 711.---- Ὸ» ροοαῖ ἐο ἐλ66} 115. 15 

τπΠ6 υἱ παῖς σοορα οὗ ἴπ6 ἀι6ς ἱπηροβοά Ὀγν ]επονδῇ ὑροη 

[Ξγϑο]. 80 653:; οἵ. 580 (88). 14 15, ΤῊΣ 2.67 οὗ ἀοἄ 5ποι!ὰ ὈἋ 
ρτοπιοῖβδά ὃγ ἴδε ἱπουρης {παὶ Ηδ 15 ἴπ6 ϑονεγεῖρῃ οὗ ἤδανεῃ 

Δηα δαγίῃ; {πὸ ουό οὗ Ηἴπὶ Ὁγ ἰδ ταβεδοϊίοη ἰπαΐῖ {Π15 δυριϑῖ, 

411-Ξυβποϊοηΐ Βεϊηρ 45 μανεγίῃοῖοςς, Οἔ Ηἰκ οννῃ ἔγεε ον, οἤοβθη 

Βτγϑὶ {Π6 ραίγίαγοῦβ δπὰ δἰασγνναγας {πεὶγ ἀδσβοοπάδηϊπ, ἴον [6 

Ρυγροβα οὗ πιδηϊξδοίιηρ Η: πο] ἴο {ἢ 6π}. ---- 756 ἀσαυθη δ 

ἀσαυθη5] 1.6. [8 ΠΙρῃδβὲ πδανθηβ ; 50 (ἃ γα) ηβοθηοα ἔγοπι [ἢ 15 

ῬάΑ5584Ρ6) 1 Κὶ. 8531 (-- 2 (Γῇ. 618) 2 (ἢ. 2ὅ Νβεῆ. οὐ Ρξ. 688: 1484}. 

--15. «562 λὲς ἰουθ (Ῥ!ΦΠ)] 71.---Ολοσο ἐλοῖγ σϑοα αὐον ἐλόρη, ὥο.ἢ 
.7. ὅὉ,- Ἂς αἱ ἐλῆς 4α»ν] 239,.--1θ, 1,εἰ στε] ἐπογεΐογα Ἔχασγί 1561} 
ἴο δοαυίγα δὴ ὀρθῇ δηά γεοδρίϊνε πεαγί, δηὰ γιά 11561 ομδοτ- 

ἐγ ἴο ἴπ6 ρσιυϊάδηος οὗ 115 αοά.---Ογομηηοῖδο, ἔλθη, ἐδό )ογεσκίῃ 

οΓ γοι ἤφαγή) 30; δηὰ δἰ πη] Υν [6τ. 44: οἵ, τεριοϊγομρησίδοα 

(ν), οὗ πὸ πεϑαγῖ, [μὸν. 2641 [6ζ. οζ5 ΕΖ. 447.-9, Απ υὑποϊζοιιπη- 

οἰβοα ποαγί 15. οπα νν ῃιοἢ 5, ἂἃ5 1 ννοσο, οἱοβθά ἴπ, αἀπὰ 90 

ἱπιρεγνίοιιβ ἴἰο ροοά ᾿πἤπδησθς δηά ροοά ᾿πιργοϑϑίοῃβ, 51 85 

Δῃ ἀποϊγουπιοὶβαα δαῦ ([6γ. 610) ᾿ς δὴ δδγ ννβίοῖ, ἔγοτῃ ἴΠ6 βαπια 

οϑι156, ἤδαῦβ ἱπιρογέθοι γΥ, δηα ὑποϊγουπΊοϊϑεα 1105 (οἴ. ἔχ. 615. 

80) 4γὸ 1105 ψνῃϊοἢ ορθη δηά βρϑαῖϊς στ ἀπο γ. Τῆς 5γδρ ς᾽ 5 

Πεαδγί 15 ποῖ ἴο ΡῈ υηγεοαρίϊνα οὗ ροάϊκα αβεοίίοηβ, 151 45 6 

15 ποΐ ἴο Ὀ6 ΔηΥ ἰΟηΡῈΓ (566 οὐ' 13. 27) 51 ἰπεοῖκαά, οὐ ππαπιθη- 

ΔΌ]6 ἴο ριϊάδηοαε. 157-19, Τῆς πια͵)εσίγ, δηά ἀννίμ] }ιι51166, οὗ 

]6μονδῇ 5δμοιιϊά σοηδβίταϊα Πιγί ποῦ πλοίϊνεβ. ἴο οὈδάϊδηοεο.---17,. 

ΤΙ165 ἀγα δοουτηιδαϊεα, ἴογ ἴπΠ6 ριγροβθα οὗ δχργδϑϑίηρ (6 

αὐϑβοϊαυΐα βονθγειρ Υ δηάᾶ συ ργαπΊδοΥ οὗ Ϊεπονδῇ.---Οοα οὗ ρος, 

απα Ζογ ο7 Ἰογα5] ἤδῆσα 5. 1263.3; οἵ. ΤΉ δη. 251.--- 776 ργεαί, 

ἐλ νιζράδν, απα ἐλ6 ἐογγίδι6] Ἀδποθ Νεῖῆ. οὐδ, Μίρλξν (133) 

13, 15 2.00] 633,---18, νη ὍΝ] α-Κ. 8ὶ 132. 2.Π.3---17. κι}] 433.--- ΣᾺ] (Π6 
““ρίυγ. οὗὁἨ πια]εϑίυ, " δ5 αη. 423) (6-Κ. 8ὶ 124. τ Ε.5). 
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βυρραϑία οὐδ ῆο ρόοϑβϑθϑϑθβ ΠΊΙΡΉΪ κιοἢ 85 ἴῃδί οὗ ἃ νναγγίογ 

(οἴ. Ῥ5. 245 15. 4218 76γ. 2011; α͵5ο [5. οὔ (6) τοϑ!)..--- λο γοραγήρίλ 

ηοέ ῥόγδοριδ, πὸ» ἑαξοίλ ἃ ὄγιδο] 1.6. Μοτν πὸ σοηδιἀογαίίοη νν1}} 
ἀεῖεν ἔγοπι ἰαἰκίηρ νεηρέδηοα οὐ ἴπ6 ννγοηρ -ἄοοῦ: οἵ. 2809, αἷϑο 

1117 1619; δηά 161]Ἰ9 235 Εχ, 2243.---18. λο ἐχεσμέείμ ἐλ 7μάρ- 
γιομέ οὐ ἐλο γαίλογίεος απαὶ ἐλ τοϊάοτο, απα ἐουοέλ ἐλε σέγατιρεν) 

Ζ.6. νΨο ἄοαβ ποῖ ρεύῃὶ (ἢ6 Πεῖρ]655 ἰο ῬῈ ορργεββϑϑά ; ἔογ ἴἢε 

σοπιθὶ δίοη, 566 οἡ 1429, δηά οἵ. 2417. ᾳ5ί1ο6, οἔζδη 50 ἴδγαγ 

δΔηά υησογίδ!η ἴῃ ἴῃς Εαϑβί, δηά ἤδηῆσα ἱπουϊσαϊθα 50 δαγηδϑεϊν 

ΌΥ Ηεῦτονν ἸερΊϑαἴΐοῦβ δηά ργορἢδίβ, ἰ5. πηεϊθα οιἱἱ ὃν [Ἔμπονδῇ 

ΨΥ ἢ ἀρϑοϊαϊα ἱπιραγίιδ! εν δηὰ ϑἰγίοϊηθββ.----19, ζοῦυο, ἐξονι, ἐδδ 
5Ζ7Ω7,9Ὲ7, (5070177,67) Σ 707 γ͵ὲὰ τοῦδ σζρα»Ὲ75 (50701:771675) ἐπι ἐλα 

ἰαπα οὗ Ερν»ὲ] ἴῃ γουγ δἰεὰ86 ἰοννατάϑ ἴπ6 ἀερεηάδηϊ ἔογει σηετ 

ἱπηιίαΐϊα οῃοναῇ, ΌὈΥ ποῖ οηἷν ἰγθδίπρ' πὶ ἢ υδίοα (116), 

Ὀυϊ αἷςο Ὀεΐγιεηάιηρ, πῖπὶ ἢ {Ππ6 νναγπιοῦ αβδοϊζίοη οὗ ἴονα. 

“ς Θίγδηροτ "5. {πΠ6 σοηνδητςοηδὶ γοηάδγιηρ' οὗ Ἢ; Ὀυΐ [Π6 5θῆβε 

οὗ {π6 Ηεργον νογά ψοιυἹά 6 Ῥεϊΐεγ γεργεϑδθηϊεὰ Ὁγ “"50- 

Ἰουγηογ," ποῦ νου αἷσο ργεβεσνα ἴπ6 σοπηδχίοη ἢ ἰΠῸ 

σοΥΓϑροηαηρ, νοῦ ἴῃ 5 οἢ ρᾶββαρὸβ 85 αη. 1210 τοῦ 474 [5. 

524. Τα (δγπὶ 15 γον ἃ ἰθοῃ ποδὶ ομα, δηά ἀδηοίεβ {Π6 ὑγο- 

ἰδοἰεα οΥἦ ἀερεηάδηΐ ἔογείρησγ, βειδα ἔογ {πὸ {ἰπ|6 ἴῃ [56]. 
ΤΠ βοοῖαὶ ροϑβιίίοι οὗ ἴῃς Ἡδῦτγεν ρὲ πᾶν Ὅς {Πυϑἰγαϊεα ἔγοπι {ἐμαὶ 

οηογεά ὍὈγ ἴδε Ἄοογγεβροηάϊηρ Αγαρὶς “27 (Ρ]. 71γἅ:)}. ““Ἐτγοῦπι δὴ δεῖν 
ἀδῖο, (πῸ ϑοις σομηπλιη 165 οὐἡδτγδορά, ἱπ δα ίοη ἴο ἔπε ἔγες {τα ϑπιθη 

οὗ ρυγε ὈϊΪοοά (ΗδεΡ. ἐσγᾶξ, ΑτδΌ. βαρ) ἢ {μεῖς ἔδιη1} 165 δηα ϑἰανοϑ, ἃ 
οἶ855 οὗ ἤδη Μ0]10 νεγα ρεγβοηδ! νυ ἔγες, θυ Πμαά πο ροϊςοδὶ τ ρηῖ5, ντΖ. 1ῃς 
ῥὈτοίες(οα 5ἰγδηρεγθ, οὗ ννποπὶ πιεηίϊοη 15 80 οἴδη τηδάδ ἴῃ ἴῃς ΟἿ. δηά ἰπ 
οαγῖν Αγαῦὶς ᾿οταΐιγε. Τῆς ρόγ 8 ἃ πιδῇ οὗ δηοῖπενγ ἰγὶῦς οὐ ἀϊϑίσγιοι 
ννΠο, οοπιίηρ ἴο βοϊουτγηῃ ἴῃ ἃ ρίαςςε ψδεγα ἢς τνὰ5 ποῖ βίγεηρτποπεά ὃὈγΥ δὰ 
ρτέϑοησα οὗ δῖ8 οννη Κίη, Ρυΐ Πιπι56 1 υηάδγ (πς ρῥγοϊεοξίου οὗ ἃ οἶδ οὔ οὗ ἃ 
Ῥονογία σὨί εξ" (Θπι, 4.62, δ.ηη. 75 ; οὖ, Αὐπολέῤ, 41-4). ἴτ ϑ5γδεὶ, 
85 58 ἀρραγεηΐ ἔγοιῃη πυπιογουϑ Δ]1υ5΄οη5, [ἢ ργ τννᾶ5 11δὉ]6 ἴο 6 {π6 ν]Ἱοξίπι 
οὗὨ ἰη)υδίίςα δηα ορργεββίοη ; ἴῃ ΤΕ {πὰ ἱπ]υποίίΐοη ποῖ ἴο ορργϑββ ἢῖηι 15 
τερεαϊεά ἔνῖςς, Εχ, 2239 249; ἢε 19 ἰο δηΐου ἔπε γοϑί οὗ ἴπε Θδθρδίῃ, 22, 
845 δα 18 4'30 ἴο οὔβογνα 1ἰ, 2οἶθ, [1η Ὦι., [ἃ 15 ἀραίη ἰπϑἰϑιθά, κῃ ηθ55 απ 

͵υδέῖςα αγὲ ἴο θὲ ἀεαϊὶὲ ουξ ἴο πἰπιὶ (τ15 τοἱϑ 2415 17 2η13), δηά δα 8 γερϑδίεα!ν 
σοπηδηάδεος, ὈΥ ἴΠεῸ 5:46 οὗ ἴπε ἔδίῃογὶ 655 δηά ἴδε νάον, ἴο (6 15γδο τε 
σπαγγ (1439. 16}1.14. 2.,19.30. 21 26}1. 12.138): ἴῃ 2010 (11), οὗ, 705. 833: 35 (2), δπά 
Δ1}2, Πα 15 ἱπο]υάεά νὰ (ἢ [5γϑο 168 ΡΌΠΟΓΑΙΥ ἀπιοηρ ἴποϑα ὮΟ δηΐογ 
ἱπίο επονδἢ 5 σονοηδηΐ, ἀπά ἀγὰ υπάδν (6 οὐ ραϊοη οἵ οὈϑεγνιην (δα 
Ὀευΐ. Ἰᾶνν; 161} 12 26}: ἢς πιδὺ 5ῆδγε ἴπ ἴῃς [ον οὔβ ββογεά πιεδὶ δἱ ἃ ἔδαεϊναὶ ; 
2855 10 Ιβγδεὶ 158 ἀϊἰβοῦδεάϊεης, ἢς νν}}} ἰπογεαβα ἴῃ ἱπιρογίαδποο, δηἃ δοαυΐγα 
ΒΌΡτΟΠΊΔΟΥ ονοῦ ἰ, 566 {υγίπογ οἡ 143}, 
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Τῆς πιοῖϊνε οὗ {πῸ ᾿ηὐιποίοη, {π6 γεοο]]δοϊίοη οὗ (ἢ ἔδε!ηρϑ 

οὗ ἃ βοϊουγπηοζ, ἀεγιναα ἔγοπι ἴΠ6 Ἔχρογίεποος οἵ Εργρί, ἀρύϑεβ 

υογδαΐζ»ε νυν τ Ἐκ. 2230 (21) 2439 (ΤΕ), μον. 1989: (Η).---Ζ20 ἢ Α αοά 
ονὐνπίπρ' δυο δὐριϑὶ διγιθιυζαβ 10 15 [5γΓ861᾿5 ἀπίγ ἴο τεσ αγά νἹτἢ 

τανούδηοσο, ἀενοίίοη, πα ργαίβε.-- -ζολουσὰ ἐὰν Οοα ἕλοις σλαΐέ 

αν, ὅ5..] τερελϊβὰ ἔγοπι 6}; {π6 ἀυἱν οὗἉ ““ οἰεανίπρ' " ἴο Η 1, 
85 1123 τ4ὅ 6) 4030 (οἔ, ου 43).---91. 276 ἐς ἐὰν 2γαΐξο] ἐ.6. [τε οὈ]εοῖ 
οὗ ἴῃ γ ργαῖβε:: οἷ. [6γ. 1714 (πῆ ὙΡΠΠ 39).--- ζλο λαίὰ ἄρνιο τοῖξλ 

ζλε6, 0.7 [86 τε δίινθα οἰδιιβα βυρροβίβ [πΠ6 γεάβοη νν ἢν [Ἐπονδῇ 

ἰ5 ΨογΊΠΠΥ 5γα61᾽5 ργαίθδα δπά [ϑγδαρ] 5 αἀοά. Οἵ. Εχ. 151} 

(ροεί.) γπη ἐδ); δηά ἴπ6 δχρδηβίοῃ οὗ ἴπθ {δπηα ἴῃ Ὁΐ. 113, 
- Ἡγλίολ ἐλύηιο ἐγος ἄσυο 5669] 49 719 203 8). -99, ΤΏ οτοννηῖηρ 

δνίάδηοα οὗ οονδῆ᾽ 5 οἷδιηὶ ἔογ [5 γ86}}5 ρταϊϊυδ δπὰ γεραγὰ 

(οἴ. 265).----Ζ γοοοοογα ρα ἔθη 2675071:5] 580 αη. 4657 Εχ. 1τὅ (Ρ). 
---ας ἐλε Ξεέαγς οὗ λεαυθρ 707 τεμζεζωαο] τ, 

ΧΙ. 1-9. ΑΡΡθ8] ἴο βγᾶθ] ἴο 6811] ἰὸ τπιϊπα [0 ὙΟΠΑΘΙΒ 

Ὑτουρῦ Ὁν δθμονδὴ οἢ 18 ὈΘ0Π817,) 8ἃ8Β 8 τηούϊνθ ἰο ἰογθ διὰ 

ΟὈΘαΐΘθη09.---ουο, ἐλθ»Έ7ογ6)] ἴμ6 δηο"ἰς “ τπογεΐοσε ᾿"" (Η6Ρ. Ὑ), 
ηοΐ {π6 δπιρμδίῖς ““ἐπογοίογα ᾿" (3 δῃ οΥ 125) : 80 ν.8. 18 41δ (υ. 
ΡὮΙ. ποίῖθ) 68 δηά οἴβθη. Μοίϊνες ἔογ [π6ὸ 3,27 οὗ αοά ἢαᾶνϑ 

Ὀδοη βυποιθηῖν ᾿Ἰηἀηιοαίοα 1014.23]; [η6 ΝΥ τοῦ ον ρτοσθθάβ ἴο 

ΘπΊρἢδϑβὶΖα πλοῦα ραγίου]αγίὶν [Π6 ἀν οὗἁ ἐουΐγηιρ Ηἷπι (οἴ. οἡ 65). 

--Απά ἀσθ λὲς ολανρε] (ΟΦ ΓΤ 2.)] Οὔ Βδγα ἰη Ὁϊ.: οἴη 
'π Ρ (εβρ. Νυμπρογβθ), Ὀὰΐ υϑιδ!Πν ἴῃ ἃ ἰΘοἤησα] βεηβα, ἢ 

Ρεηϊνα οὗ {π6 οὐδ]εοὶ ἴο Ὀ6 Καρῖ, 85 Νιι. χτὅ8. ,χ38; ἐἐ [Ἀ6ῃονδῃ 5 

σμαῦρε " (οὗ ἃ βρϑοῖβο ἀιιν), [,εν. 8386 1880 229 Νὰ, οἶ9.38., ἴῃ ἃ 
ΠΊΟΓΟ ΡΈΠπΕΓΑΪ 56η56, 85 ἢεγα, αη. 2695 (ἸΕ), [ο5. 228 (53), τ Κὶ. 23 

(Όευι.).---2.-. [εἴ Ι5γα6ὶ (πο μδ5 βθβὴ 11) Κποιν, δπὰ ἴακε ἴο 
Πεαγί, [π6 ἀϊβοῖρ! πα οὗ ]εμποναῇ, 2.6. (45 ν."».6 Θχρίαῖ 8) Η:5 

ρστεαὶ ἀδεάς ἴῃ Ερυρί δηά τΠ6 νι ]!}ἀογηε55.---ῶ, πα ἕποιτο γ6 
ἐλῖς ἐαν ()0» (1 5ρϑακ) ποΐ τοίζὰ γοι» οὐλτιάγοη «ολἱολ λαυς ποέ 
Ζηοτοη, απο πολῖολ λαῦὺό ποί 5665) ἐλδ εἰϊδούῥἑέηθ 77 )ελουαλ γοτ 
σοαῆ ἼΘΥ ἀαποίδβ πίξμον ἐπσζρμοζίονε (5686 οὔ 436), ποῦ ολαςέϊεο- 

21. ἼΚΝ] οὗ, οἡ 139; δηά ον ο.---22. Ὁ}»32Ὁ3] {πε 3 15 {πΠ6 Θοίλ ϑϑϑθρι ζω τ 
““ 45"): οὗ, 265:16 (κ603) 2882 3.126. ἀπά οἡη 115.--210] 110, 

ΧΙ. 2. Τπε νψνογάβ ἸΚῚ. .. κῦ "3 ἄγε ἰγεδίθα ἀρονο (ἢ Κεῖ, Ὀ]., Οδι1}) 
85 8 ΡῬδγεπίῃ. : Ὀυΐϊ ροβϑιγ ΑΝ., ΕΝ., ἃγὰὲ τρῃῖ; αδαἴογ (ῃ6 δογίος οὗ 
αοἰδυβε8 (ν."}.6) ἀεροπάεπὶ οἡ "Ὁ ΨῪ κῷ Ἴσπ, (Π6 ννογάβ δἱ ἐπε δαρίππίπες 
32 ππ αὐ 32 Ὀοΐηρ ἐογροίίθη, δηὰ ἰοῦ ντβουξ ἃ νογῦ. [9παογοίαπά ἴῃ 
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γοη} (που ρ ἢ {15 πᾶν ὈῈ ᾿ποϊυ 64), θὰϊ 7πογα] σαμοαέζοηι, οὐ 

ἡΠέδοίῤἑέηο ((ἃ παιδία), αἰϊεπάἀοα ΜΙ ρστοαῖογ (Ρυ. 211 [οὐ 517) ος 
[655 βανγιυ (Ρτ. χα 8 41), 4ἃ5 ἴῃ σᾶϑ6 πιᾶὺ 6: ἴπ6 βρῃϊ οἵ 

]μονδῆ 5 νοπάργϑ, [ἢ 15 πηδαπί, ουρῆϊ ἴο δᾶνα ἜἌχογίαά προη 

(6 5γδθ 65 4 αἰ 5ορ! πατῪ ἰαἔπδηοθ, συράαϊηρ νναγιναγάπεςς 

αηα ργιάβ, ργοπιοίίπρ μυπηΠῖγ δηα γανούεησα, απᾶ εἀποδίϊηρ 

ΘΘΠΘΓΑΙΥ {πο ῖγ πιογαὶ δηά γα] ρίου 5 παΐαγα.--ὐΖὲς ργεαέρ655) 43". 

--αἰΐς νιῖρλξν λαπά, ὅσ .] 433.--- .-8. .5207:5] 433.---Αἷς τυογᾷς, δ. 

οἴ. 484 623 γἸδί. : τ1ῃ6 τπουρῆϊ οὗ ἴπΠ656 ραβϑθαρὸο 15 ποῦ ἄγανη 

ουἵ ἴῃ ρτεαΐογ ἀεῖδι!.---4, ΤῊ ραββαρὲ οὗ {πὸ Ἀδὰ ὅ6εὰ (ἔχ. 

14).----κίο ἐλὴς αν] 233.---ὅ, Τῆς δοίβ οὗ πιηρίθα "παρ πιεηΐ 
Δηα ΠΊΘΓΟΥ ψτοιυρηΐϊ ἴογ ἰϑγδοὶ ἰη τῆ6 ν]Π ἀαγη655.--- ζγηο {λιῖς 

2α66] τ81.---6, [πῃ ραγεουϊαγ, ἴμ6 ΝΥ τῖοτ γεπιηάς [γε] οὗ ἴῃς 
Ἰυάρπιοηξ ὑροη [αΐπδη δηά ΑΡίγαπι (Νι. 16).---Ζοτοὺ ἐλα εαγίλ 

ορθρηθα λον νπομέλ, ἀνα στοαϊίοιοοί ἐλοηε τ, απα ἐλοῖγ λομδελοία) 
αἰπιοσί νοῦ ]]}ν 5 Νυ. 1328 (ρὰἱ ΠΠΥΒ, ποί ΠΠΠΒ, 245 Νὰ. 1659, ἴογ 

““ορβϑηβά᾽ἢ.---αἡ πῶ ἐλεῖρ ἐθη15] οἵ. ΝᾺ. 1636. τὺ, (|| ἐλ (ἸνἸηρῚ) 
σμδείαποο ἐλαΐξ γοϊοτοσαῖ ἐλιό»] οἵ. Νὰ. 1689. 88. ᾿γὉ ἼΣ δ5 (ΠΝῚ.. 

Τῇ 5|1|6ηο6 γαβρϑοίηρ Κογδῇ, δηά ἴῃς ἔδλϊθ οἵ ἢ15 σοπιρδηῃϊοῃβ 

Δηα ϑσγῃρδίῃίΖεγα (Να. 10636:-60) 15 τε] κα ῦ ας δηά ςἰρηΠποδηί. 

Νιυ. 16 ἰ5 οὗ σοπηροβῖῖα δυϊμογβῆίρ, [Εἰ πιοπιὶοηϊηρ' οἷν Ὠδίμδη 

δηὰ Αδιίγαπὶ, Ρ οὴἷν Κούδβ. Τῇ ραββϑαρδϑβ γαείογσγεα ἴο δ]]} 

Ὀεϊοηρ ἴο [Εἰ ; δηὰ {Π6 ἔδοϊ 15 ἃ γεϑῇ σογγοδογαίίοη οὗ νι ῆδί 

ἢδ5 Ὀδ66η 5δἰα Ὀοίογα, (μαὶ 6 πισίογιοδὶ τεΐδγθποθς οἵ Ὁ ζ. ἄγ 

ραβθα ὑπ] ΟΥΠΉΪΥ ἀροη ἴπ6 παγγαῖϊνα οἵ [ΕΦἰἾἸ δηά ἀο ποῖ ρῥτε- 

ΒΌΡΡΟΞΒΕα {δαὶ οΟἔ Ρ.---ἶ. ΚΜ ὁγὲς αγὸ ἔλοϑδο ἐλαΐ δατο] 423.---ΑΔδ 

ἐδσ ργεαΐ πτοογᾷ οὕ 7)ελουαλ] .ἀ. 27 (Ὠευ1.).---8-9. ΤΠε ρῥγδοιῖοαὶ 

ἱπΐδγεπος ουπάδά ἀροη {πὸ ρῥγεσδαϊηρ ἀεδογιρίοη οὗ επονδῆ 

ἼΟΊΟ, τπΠ6 ἀυΐγ, ν!Ζ. οὗ οραάϊδηοα ἴο Ηἰξ σοπηπιδηά5.---8. 7Ζλαΐ 
7),6 »1Ω» δ6 φέγοτιρ,, αριεἶ οῸ γι, ὅσ ο.] οἵ, 4}.--- Ἡχλίλον γὲ αγὲ 2α-:-- 
ἔγιρ᾽ οὐδ», ὅσ ο.] 61.---9, 4πώ ἐλαέ γοπαν 2γοίοηρ ἄαν»5, 5 .] οἱ. 

449.--  γοτιοΐρρ τοὐέλ ταῖς απα λοη6}] 65. 
10-17. Α ΠΟῪ τιοῦϊνθ ὑο ΟὨθάΐΘΩ6Θ: Οδηδδῃ, 81} Κ0 Τσγρί, 

οἴμεγ οαβα “ἀο 1 βρεαϊς.᾽""---θ. ὉΠῚ2 ΠΚῚ Ὀ»025)) Νὰ. 1652 ἘΠῚ ΠΙΚῚ ἘΠ ΡῦΣπι, 
ὙΠ Ϊοἢ 18 πιογα εἰερδηΐ δηὰ οἶδϑϑὶοδὶ : (π6 ργεβϑεηΐ ἴγρς οὗ βεπΐεηος ἀο65 ποῖ 
οσσυγ πιογε ἔῃ Δ ΣΙ ΟΥ̓ 12 {{π|65 ἴῃ πε ΟἿ., 45 Πὲὲ. οἶδ 5. οἷ πκὶ Ποὺ 
ὋΨ (5ες ποϊθ), 2 Κ. 2οδ.---1}}} αη. γ’ 5 (ΑΔ τάγε δηά ρεου δῦ ννογά, 
ἀεηοίϊηρ ργορογῖν ἐλαΐ τυλίοὐ σςεδείςίς, (ἸἰντηΡ) σμδεέατιςε.---Ὁῇ"5.] αέ ἰλεῖν 
“7 εἰ, ἰάϊοην. ἔον Μμοἠοτοῖτιν ἔάφηι: Ἐχ. τἰδι 5. 257 αἱ, ᾿ι 

ι 
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ἷ8δ ἀορθμπάθπξ [ῸΣ 8 ΓΟΥΟΔΙΣΟΥ ὍΡΟῸΩ (80 Ταὶῃ οὗ ᾿θάνθῃ, τ ΠῚΘΣ 

αοα Μ1]1] σταπῦ οἱ ὙΠ Γ ΓΠἢΟ]ἃ δοοοσάϊηρ 8ἃ8 8186] ἰ8 1410} 1] ΟΥ 
119 Σθνθ780.---10. ἡ» ποΐ ας ἐλε Ἰαμπᾶ οΥ Ἐρν»ῥέ, τυολόηεθ γδ σαγρη6 

οἵτζ, τολόγ ἐλοιι σοτυσαοέ ἐγ ςοο4, απαᾶ τυαέογεάεί τὲ τοὐΐὰ ἐᾷν γοοἵ] 

1Π6 δ] υδίοη 5 ἴο {π6 πιεῖμοά ΌὈΚΥ ΨὨΠΙοδ {π6 501] οὗ Ερυρίὶ νὰ 

οὐυἱεϊναϊοά. Ιῃ Εργρί, δἃ5 15 νν6]1] Κποννῃ, γαϊη 15 Ἄχοθθαϊηρν 

ΓΑΓΘ; δηά (6 οἵῸρ5 δἵἕὲ ἀδροηάδηΐϊ, ἔογ {π6ῖ],Ὶ ὩδΟΘΘΘΑΓΥ 

ταοϊβίαγα, ὕροὴ τ[Π6 δηησδὶ ἱππηάαίίοη οὗ (6 ΝΙΪα, δπα τῆ6 

αυβίεπ οὗ αγίϊβοῖδὶ ἰσγιρ ίίοη ὉΥ νυν! ἢ {Π6 νναΐογϑ οὗ ἴπῸ γῖνοῦ 

δα βἰογεά, δηὰ ἀϊσισι θυϊαα ΌΥ σαηδ]5, ἃ5 οσοδβίοη δγίβεβ, ονοῦ 

{πὸ ἤεϊάς. Αἱ ργεβεηΐ πῃ δοῃίπϑϑ οὗ νᾶγίουβ Κἰηα 5 ἀγα ἴῃ ι156 ἴῃ 

Ἐργυρΐ ἔοσγ πε ριγροβα οὗ γαϊϑιπρ' νναΐοσ ἔγοτη ἴΠ6 τινοῦ οὐ σδῃ δ] 

([,5η6, Μοώργηε Ἐργῥέζαρς, οἤδρ. χὶν., δα. 1871, 11. ρΡΡ. 25--27), 

1ΠΟῸΡὮ ἤοπε (Δοσογαάϊηρ' ἴο οδίηβοη, 5... 1. 581 ἔ.) ννβίοῖ 11{5- 

ἐγαῖδϑ ἴῃς ργδοίιοα οὗ “" νναϊογίπρ' νυν {Π6 ἴοοί ᾿ ἢδγα δ᾽ υἀδά ἴο. 

Οπο οὗ ἴδε σοπηπιοησδὶ οὗὨ [ἢ 656 πιο! Π65 15 ἴῃς δάζίσλ, οὐ ννδίογοννθεϊ ; 
{Ππ|5 15 υϑυδ}ν ἑυγηεαά ΌΥ δῇ οχ, δπὰά γαϊβδοβ (ες νδῖεγ ΌΥ πιδδπβ οὗ αγϑ 
[δϑϊεπεά ἴο ἃ οἰγουΐαγ οὐ ἐπαάϊθεϑϑ τορε, ψῃϊο ἢ ἤδηρϑ ονὸσ δε ννῆδεϊ. 
“ς Ῥοσβϑίθιγ," νἵο8 ΒΕοδιηβοη, ““ἷπ πιο δησίθηϊ {ἰπ|65 {πε νναϊεγ.εννῃμεαὶ 
ΤΆΔΥ μᾶνο Ὀδοη 5:1 4|16γ0 δηᾶ ἰυτηεα, ποῖ Ὁ οχεη, Ὀυϊ ὉγΥ πιε ργεϑϑίηρ ὕροη 
1 18 {πε ἰοοῖ, ἴθ τπ6 8απὶῈ ᾿νᾶν {παῖ νναΐογ 15 511} οὔΐεπη ἄγαννῃ ἔγοπι νν 6115 
ἴῃ Ῥαϊεβδίίης, 85 νὰ δδεἊεγννασγαάς βανν [566 ἰΐ. ρρ. 22, 226]. ΝΙΘΌυῆγ 
εβοσῖροβ ομα βυςὴ πλδοδίηο ἴῃ δῖγο, ννῇογα 1 τνὰ5 οδ]]εαὰ δαξίολ ἐραὯνγ δἰὶγ- 
γί, " ἃ ναϊουηρ-τηδοπίπα (Πδὲ ἔυγηβ Ὁγ {(ΠῸ ἔοοι, ἃ νῖενν οὗ ννβϊο ἢ ἢς αἷ5ὸ 
5) οπ5 [εις οδοςοδγείδιοτι,, 1774, '. Ὁ. 149, 1 ρίαῖϊε χν., γαργοάδιςρά 
ἰη Εἰἴεμπι, 427 ΚΖ). Ὁ. 19]. Ὑπε ἰαθουγεῦ 5᾽ἴ5 οἡ ἃ ἴενεὶ νι ἢ (Πς ἀχίβ οὗ [ῃς 
ννὮ 66] οἵ γεεῖ, δηά ἰυγη5 ᾿ἴἃ ΌΥ ἀγανίηρ {πὸ ὑρρὲγ ραγὲ ἰονναγάὰβ Πῖπι νν ἢ 
15 δηάβ, ρυβῃίπρ πε γτουηάβ οὗ ἴῃς ὑυηάεγ ρατί δἱ (ῃς βαπιε {ἰπ|6 νυν} 15 
ἴδεϊ οπα δἷϊζον δηοίΐμοσ, [ἴπ Ῥαϊοςίηθ (6 θεῖ] οὐ τοοὶ ἰ5 πογὸ τυᾶάο ; δηΐ 

8. 5ϊ'πηρ1]6 τοῸρε 15 υδεά, ψΕΙΟΠ ἰ5 νουηα ᾧρ δγουηά [ἃ ὃν ἴπ6 βδπι6 Ῥγοςθϑβϑβ. 
[ε 15 Ροβϑιῦϊα, δοννενεγ, {πδὲξ ἔπε γεΐογεηοα πιδὺ 6 ἰο ἴῃς τποάς οὗὨ ἀ15- 
(τυ ηρ νναΐεγ ἔγοπι ἴῃς σα η 418 ονογ ἃ Βεϊά, Ὁγ τοδκίηρ οὐ Ὀγοαϊκιπρ ἀοννη 
νυ (πὰ ἔοοϊ {πὸ 5π|8]} τ ἀριεϑ νης τερυϊαῖα 115 ον (566, οὗ Ἐργυρί, 

58δνν, 7γασυεῖς ἐπ δαγδαγγ, Αζρίογς, ὅε., τ738, Ὁ. 431), οὐ ΌὉΥΚ υϑίηρ {πα ἴοο 
ἔοτ ἰῃ8 ρυγροβε οὗ ορεηΐϊηρ' δηὰ οἱοβίηρ βίαιος. Οοημάογ (7452 Ἡογᾷξ, 1877, 
Ῥ- 328) 5Θρεδ 5 οὗ νερείδΌ!ε σαγάδθηβ 'π Ῥαδϊθϑίϊης 85 ἰγγ ραϊοά “" Ὁγ πιϑδῃς 
οὗ 5π|811} ἀϊοπε5 ἐγοάάδη ὃν ἴῃς ἕοοῖ." 

Αξα ραγάφη οΥ λογόδ] τ Ἰζ. 213 Ῥσυ. το, Τα οοπιραγίσου 

566Π15 Ἰηἰοηἀεά ἴο κξυσρεβί {πᾶὶ Ερυρί ρεμογα!ν ννὰβ ἰγγιρ αἰοά 

Ὁγ ἃ τποίμοά νῇηϊοῆ ἴῃ Ῥαϊδθβδίίηα τνουἹὰ Ῥ6 δρρίιθα οἠἱγ ἴο ἃ 

100, “νκ)]τξ λόγο (1τ31).- πη ΡΟ ν᾿. ΜΠ] ““ὠρρῶςέ ἴο 50... . . δπὰ 
τναΐογ᾽᾿ ; 6η. 25 65 295. Εχ. 4270} ἃς. (τ. 8 τ12. 4β; Ο-Κ. 8ὶ 112. 36 α). 

9 
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5114} σαγάθη οἵ νερείδοϊ65.--- 11, ΑΙ σσογζμρ ἰο ἐλ γαΐμ οἵ 

ἀσαυθη ἐξ ἀγέη κοί τυαΐ67} 1.6. τ[ῃ 6 ΒΌΡΡΙΥ οὗ '᾿ναΐεγ 15 γαρυἱαίθα 

Ὁγ (ἢ τδίη. [{ 15 ἴσια ηδὶ Οδηδδη 15 αἷ5ο “"ἃ ἰαπὰ οὗ βἰγεαπις 

οὗ νναῖϑγ, οὗ βϑρυίϊηρβ δῃᾶά ἄδερβ, ἰϑϑοιϊηρ ἑἔογίῃ ἵπ νδῖα δπὰ 

Ἧ1] (87); Ῥυαϊ νναΐϑγ ἔγοπι {ῃ656 δοιιζοθβ ννουἹὰ 6 ἔδγ ίτοπι 

Β ΠΠοΙοηΐ ἴογ ὑπ ρεησγαῖ ἰγγιραίίοη οὗ {π6 σοιυπίσγυ ; δπηά [ἢ 

ΟΓΟΡ5 δῖα δϑϑϑῃί δι ἀερεοηάσδηΐς ἔογ {πεῖς ργορεῦ στον ὑροη 

{πε ἵννο ἀῆηπυδὶ ρογιοαβ οὗ γδϊη γαίεγγαά ἴο ἴῃ ν.14.-- -19, Οαγοίλ 

,)0»] τ. σοοξεζὰ αὐον (ΤΣ Υ1), ν!Ζ. τ ᾿πέεγαϑὶ δηα οᾶγα : οἴ. [οὐ 

446 Ὁ. 2017 15. 6212 ΕΖ. 4,,45.---- 716 ἐνος οΥΓ 7ελουαΐ α7ὸ σορϊημι- 

αἰν προη 1) ἴἴ 15. ἄνοῦ {πΠ6 οδ͵δβοϊ οἵ Ηἰξ5 ργοϊβοϊζίπρ γεραγά : οἱ. 
(τι ὃν) Ρ5. 4318.4416.--- 18--17, ΤΠ δπ]ογπιεπέ οὐ {μ15. παζυγαὶ 

Ῥοιιπῖν οὗ Ῥαϊδςίιηθ 15 ἀδροηάδηΐϊ, ποννανοῦ, ὑροη {πὲ δά! 

ΜΠ νΠΙοἢ σγαοὶ γεπηαιηβ ἀενοίεα ἴο [Π6 βογνῖοα οὗ 115 (οά.--- 

70 ἴουθ ἀραὶ ἐο σόγυσ, ὦ. τοῖϑ.---14, 7 «οὐδ ρἵσυο)] οὐ ἴῃ ἤγϑί 
Ρεῦβ., 866 οἡ 74.--- τσ ἤογριοῦ γαΐμ ([7}}] 2.6. τ1π6 δαΐζυπιπαὶ 
Γαῖη5, ΏΙΟῦ Ῥαρτη ἴῃ Οοἴ.-Νον., δἱ δγϑί ᾿πίθγπιτοητν, δηά 

ΔΙΙοννιηρ ἴ[ἢ6 Ὠυβραηάπηδη {1π|6 ἴο δον ἢ15 οὔοὸρβ οὗ ννῆδδί οὐ 

Ῥαγίαυ, δἴϊλεγνναγάς, {Π| (ἢ6 επᾶὰ οὗ Ὠεδοθιθεοζ, ξ]]Ππρ Ὠοδνιΐν, 

δηα σοπίηπιηρ δ ᾿πίεγναῖς ἐπγοιυρ ἢ {Π6 τνυτηῖοτγ.--- 7.3.6 ἰαηοῦ 

γαΐη (ἿΡΡὉ)] ἦ.6. ἰῃῆ6 βῃοννεῖβ οὗ Μαγοῃ-Αρυῖῖ, νυν δισο ἢ τγαίγαϑα 

δηά δάἄνδησα ἴῃ6 ΠΙΡΘΠΙ Πρ σγορβ (1π6 τυμθαῖ-μαγνοϑί ῬΕΡΊΠηΙηρ, 

ἴῃ ῃ6 ρἷαϊηβϑ, ἀιγηρ ἴῃ6 ἢτβδὶ μαῖϊῦ οὗ Μδγν, δπᾶ οἡ [ῖἢς 

ποι ἴῃ 6 γϑοί να οὗ 7ππὸ: Ὀαγίον 15 στρα, ἴῃ εδοὴ 

οᾶ56, ἃ 66 οἵ ἃ ἔογζηϊρῇῃ!ξ δαγίογ [μη ἴπ6 νν θαι). ἴὔροη ἰδὲ 

ταρι]αγιν οὗ ἴπ6 δυϊιπιηδαὶ δηα νούηδὶ] γαϊης [86 Ὀγορογ γρβη- 

ἱηρ᾽ οὗ ἴῃ6 ογορβ ἀδερεηάβ. (οπιρ. 7εγ. 52} ]οεΐ 233; δπὰ ἴογ 

4115] ο0η5, ἴῃ ραγίϊουϊαγ, ἴο (6 γεϊγεϑῃιηρ παΐαγα οὗ [ῃ6 ““1Δἰ{6Γ 

γαΐη," 566 Ῥγ. 1616 700 2933 Ηοξβ. 68; 7εζ. 48 (νυ. Π}614).---Τάν 
οογη απα ἐὰν πούγιο απο ἐλέμο οἱϊ] η18.---1δ, Ξαΐ απὰ δε γε ἃ5 
611 (Ξς66 ποΐ6) 812 , 1320. ἃ βοιιγοβ οὗ βρίγιῖα] ἀδηρεγ, δηά ρῥτγο- 

νοσδίϊνεα οὗ Ιἀοἰαίτγν.---16 ἔ, ΤΏδ δαπιοπιτίοη ποῖ ἴο ἔοϊϊονν [αἶ5ε 

ροαΞβ 15 γερεαϊεά (5εε 61} 8194), δοσοῃηρδηϊεα ΌῪ ἃ ψνδγπιηρ 

βιυιοα ἴο [ἢ6 ργεβθηΐ οοηπδχίοῃ, νὶΖ. {πδῖ, 1Ὁ [πὸ τεπιρίαδζιοη δὲ 

41. ὈΌσΣ Ἴ500] ταῖποῦ δὴ εχίγεπιε σαβὲ οὔ ἐπε ὃ οἵ πιογρ, οὐ γμἴδ : σοπιρ. 
428 (. .«. ἼΒΟΟΘ) ; 15. 115 421 (ρΊνν, ὈΘΨΌΝ); 1 5. 235 2 5. 15}; [΄οῦ 425 ΕΖ. 
1213 γυὺ (ἡ, 6. “’85 {πε εγξ 5665 1" ; 580 μοῦγο, “85 πε ταὶῃ οὗ πράνδῃ ρεγτι 5 
1... ὅ86ε 265. ᾧ 1. δ.--ορν τ 122] {π6 ατί. δον 3 18 βοποσγὶο : 265: ἡ ὅ.--Ἴ8. 
ΠΡ}3] οἡ 819,---1θ6-17. "" ὈπΠΟ] τη. ἴοηβοβ ἃ 5 40,--- πρ12) πκ 1πη]} [,ον. 6. 3 
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᾿πυσεά ἴῃ, ἀγοιρῆς δα ἰαπλῖπα πᾶν Ὀ6 ἐχροοίςα ἃ5 6 σοη- 

564 ᾳ6η085.--- 6οζ γομ ἀθαγέ δδ “οοοῖυθα}} οὉ 4157 (ἴῃ ἃ ϑβι πη] αγ 

σοπηδχίοῃ)[Ἕ[.-- - ἀπ γελουαλ᾽ς αηρ 67 ὅθ ἀϊηαίοα αραΐγδέ γοι] 615, 

Αμπά λὸ «λιξ με ἐλ λεαῦυθης, απαὶ ἐλογὸ ὅσ πὸ γαΐη}) οἵ. 831. 
[,μεν. 2οιθή, αἷθο τ Κὶ. 835 (Πδυῖ1.).---δογέσὰ φεΐοζίν, ὧο.] 435, 

οἵ. )830; αἷβο, ἢ ν. 1δν. 1τῦ 105. 2316 (Ὠ3).---Ζῴο ροοί ἰατ4] 185, 

18.956, Τιοὺ 8786] δγνθ ἔμ θ86 ΟΘΟΙ Δ Πἀτηθηΐδ 1 ΡΟΓρΘύμ8] 

ΤΟΙΏΘΙΙὮΌΓΔΙΟΘΘ: [6 ΟὈΒΟΙνΔΠΟΘ οὗ ὑμθη Ὑ1Π1 0 τϑυγασαθὰ ὮΥ 

ὩΔ10η81 ῬΓΟΒΡΘΟΓΙΙΌΥ.---).18.202 ἀγα γαρεαϊθά, ν ἢ σρς ναᾶγῖ- 

(ἴΙοἢ5 οὗ δχργεϑϑίοη, ἔγοπι 6069 (νῆεγε 566 ποίβ5).---18. 24», 

ζλόη, τερον γον ἀσαγί, ὧο.} οἴ. 656 “(58.411 ΡῈ ἀροη {πν ποαγί." 
-21. Τλαέ γον ἤανς, ὅ᾽ ο. σοπιρ. 439 65 119.---ΟΚἸς δδ᾽6 ἄαγς οἵ 

ζλ6 ἀεαυόης αὄουε ἔλα φαγέλ] 1.6. ἃ5 Ἰοηρ᾽ ἃ5 ἴῃς ἤδάνθη επάιιγεβ 

αὔονα (οΥ τεϑίϊηρ οα : οῦ 2611) {π6 βαγίῃ, ἴῃ οἴμαγ ᾿νογάξβ, 

Ῥεγρείυδιν : οὗ. 5. 8080 7οὉ 1412; αἷβο ῥϑ. 728: 1. 11.- Ὁ. Αἱ 

Ζλξς σογεγμαηαίρεοτιί, ὦ ο.] οἵ. 81.---7Τὸ ἴουο, ὥο.] ν.}3.---- 7 ποαἱᾷ 
ἐγ αἷϊ λὲς τυαγ5] 88 τοἱϑ,--- 70 οσανο ἰο λΐ»ι) τοϑῦ,- 8, 2 ίεβοσσοες 
(Φ  ).}}} οἷν. ὅν (Εχ. 4433).--- Κὲ ὁλαϊί ξοςδθος παξίορς ργεαΐζθρ, ὅσ. 

οἴ. ο].---24.-95. Ξτ8ε}᾿ 5 τονναγάά 941] θὲ τῆς οσοπιρίοεία δηά 
υπάιβρυϊεα ροβεοββίοη οὗ [Π6 ἰδπα οὗ ργοπιῖβε.----94, ὕνάλθγέολι 

ζλ6 οἷο οὕ γοιν γεοΐ ἐλαϊί ἐγοαα οἴ. 25 7ἴοβ. 18 (5) 149.-- 2 γορ 

Ζἦδ τοϊδγηιοος, απο Ζοδαγιο᾽1 ἐ.6. ἔτοτα ἴῃ 6 νυν] ἄαγηθ55 οὗ εἰ- ΤΊ 

(Ρ. 20), οὐ ἴπ6 ϑουίῃ οὗ Ῥαϊδβέϊηθ, δηὰ ἔγοπι [Θραποη οἡ {Π6 

Νογίῃῆ. “πὲ πῖρῃὶ 6 ἰεηιρίεα ἴο οοη͵εοΐζιγα “δ δ7) 147110 

Ι,Ἔραποη᾽ ())Π Ἴ}); 566, ποννενεζ, [05. 14" (Ὀ111π2.).--- Τὰς 

γέυεν Ειμῤλγαίε5] [15 15 παπιϑά δ5 {πῃ6 :άσαὶ ᾿ἴτις οὗ [5τδ6]᾽ 5 
αἀοπλϊπίοη οἡ (ἢ Εαβί : 566 οἡ 1ἴ.--- ἦε ἀἴμαεῦ 564] 1.6. τ 8 
Μεαϊζογγαηθδη 568, 845 243 Ζεοῆ. 148 [οοϑἱ 2307, Ορρ. [5 “(ες 

ἔγοηϊ 5684. ())ῚΡΠ ὉΠ), 2.6. τῆς Πεδὰ 5ε84 (ΕΖ. 4718 Ζεοῖι. 148 
]οεἱ 2329). Οη {πΠ6 στουπά οὗ {πΠ6 ἀδϑιρσηδίίοη, 566 οὐ ν.ἕ39,-- -οδ, 
Ζλ6γῈ ἐλαὶὶ ποὲ α παρ δίαρμα ἐμ γο ὕασο (Ὁ352)} 7324.--- 116 

723 εαν» οἥ γον, απῶ ἐλο “γεαα οὔ γοιε ἐλαϊ 7ελουσλ Ρμέ, 6. οἴ. 235, 

Ῥλογόοῃ γ6 σλαἱί ἐγεαα (ἸΣΥΊΠ)] οἷ. οὐ τ86,.- ΚἊ΄ς λ6 δῤαΐθ τρρεο 
.»ο:} Ἐχ. 232 (580 πῦϑνξ ΤῊ ΠΝ): οἵ, 705. 29. 

260-82, ΤῺΘ Δ᾽ ΘΥΩΔ 98 ΟἸοΥΘα [ῸΓ [878.61᾽8 6110160: ἃ Ὁ]688-- 

ΕΖ. 341 Ζεοῖ. 813 Ρ8. 677 8ς13}.---18. πὐκ] 50 (ποῖ πῦνη), ἃ5 τορι ἱαγῖν αὔος 
αι ποπ ]Π ἃ βυ8ξ,, τ Κὶ, 859 τοῦ αΖ (τ. 8 209); οἴ. 555 (π|).--- 19. 03] 68.--- 
ΠἸΡΌΣ 93] σοΙ]οοξ, τα ἀνογυ ρίας" - Εχ. 203" [,εν. 19. 38 δις.---28. 59 0} )35, 
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ἱηρ 1 1ὖ ΟὔΘΥΒ [8.0 ΘΟΙηχηδηἀτηθηΐδβ οὗ θμονδὶ, δπἃ ἃ ΟΌΣΒΘ ἴ{ 1 

γΤθῦ808 {8 61).---Τ δ νοῦβας ἔογπὶ ἃ βυϊζαρία σοποϊυβίοη ἴοὸ ἴδε 
ἢγϑξ ραγί οὗ Μοβεϑθ' ἀϊβοοιζγβε (ο. 5-11}, βίδεηρ᾽ πιοῦα ΟΟΠΟΙβοἷν 

δηᾶ δ ρῃδίοαιν ἔπη Ῥεΐογα {6 ἔννο δἰϊογηδίνεβ βεῖ Ὀδίογε 
ἴσγδοὶ. Τῆς σοηΐοπίβ οὗ Ὀοζῃ {πὰ δ᾽εςοίηρ δηά [ΠῸ οὐγδ6 ἃΓα 

ἄγαννῃ ουὧ δὲ ἰδηρίῃ ἴῃ ο. 28, νυν] οἢ ἔογηιβ ἴπ 6 βοίδηιη οἷοβα οἱ 

ἴπ6 Θηίγα ευξεγοηοπῖο ἰερ 5] δἰίοῃ. -- 26. 566 (ΠῈ5.)} 15.----7 οεέ 
δοίογὰ γοι] ἕογ γουγ οποῖοα (ου 48): 50 ν.83.-- -ο, Ἡγλτολ 7 ανι 
οορῃμαμάίηρ, ὅτ ο.] 449.---28, Απα ἐμγη “σι 6 ΤΌηι ἐδ6 π“σα»] 913. 6 
4139.---7ΖῸ ρὺ αὐἴον οὐδθν ρο(6] 614.-- λϊολ γὸ ἄαυο ποὲ ἀμοιοη) 
οὗ ν ῃϊοῦ γε ανα μαὰ πὸ δχρογίεποθ, πὰ ἢ ἤᾶνα οοηδε- 

αυθητν ἢ οἷα! πὴ Ὡροῦ γοιγ γοργὰ: 50 1337: 14 2)8δ4 2055 (30) 

4217 ([Π6 ϑοηρ).---290.--82. νΠδη [ςταρὶ 85 Ἔεπίεγεά πίο Οδηδδη, 
[(ἢς ὈΙασϑιηρ ἀπ {π6 συγ56 αΐο, γοβρθοίνεῖν, ἴο με δεῖ συπρο]ο- 

ΑΙΪν προη Μοιηῖὶ ἀογΖίπ), απ Μουηί ἝΡαϊ, ἴω ἴῃ ἢδασγί οἵ ἴῃ 8 

σουπηίγΥ (οἴ. 2712; δπὰ 5εὲ 705. 8831),- 99, ὕάθρι )ελουαλ ἐὰν 

Οσοΐ «λαϊέ δγίπρ ἐΐθα ἑπιίο ἐλ6 Ἰαπαῆ) 6109 1: οἵ, Ἐχ. 1435:11,--  7λ6 
δοεσίγιρ' μον Μοτριέ Οογἐσίηι, πα ἐλθ σιερϑὸ μῤοη Λήομηέ ᾿ Ἐδαὴ 

(εγιΖίπὶ δηπα ᾿ΕΡα] ἃγϑ, γεβρβοίίνείυ, οἡ {π6Ὸ 5. δηὰ (ἢς Ν. 5146 
οὗ {π6 ἔδυ! 6 νϑ]||6ν ἴῃ νοῦ Θῃμθοῆεηι ((ΠῈ πιοάεγη ΝΑθυϊυ5) 

ἴαν : ἴπϑν οί ἴπι|5 ἴῃ (6 νεΥῪ οεπίγε οὗ ἴπ6 ἰδηά, οἷοβε ἴο δπ 

δησίθηΐ βαποίπδγυ (αη. 1256 4337), (πΠ6 ὈαΓα]-οἷδοθ οὗ Τοβδιᾶ 
(1ο5. 2483), οἴἴϊαεπ πιθηϊοηθα δ5 ἃ ρίδαος οὗ παίϊοπμδί ρδίπογιηρ 

δηα ρο 64] ἱπιρογίδποα (705. 241; ]υἀ. ο; τ Κι. 121:323. ΤΒε 

στουπά Ὧν ΟεοσγιίζΖίηι 15 βαϊθοϊαά ἔογ {πὸ δ] εσϑίηρ, δηὰά ᾿ΕΡαϊ ἔογ 

[Π6 οἴιγβα, 15 ργοῦδ ον (ϑοδυΖ, Καὶ, Ὠ1Ππ|.} (παῖ, ἔγοπι {πε 

Ροϊηξ οὗ νίαν οὗ {ἰῆ6 Ησδρτγονϑ, ννῆο σοποασὶναά {παηγβοῖνας 85 

πδῖιγα!ν Ἰοοϊκιηρ Ἐδδιναγάς, ἴῃ Ἀχίηρ {πῸ αυάδγίοτβ οὗ {πὲ 

ἤδανθηβ (οἔ. 1), [Ὅ", 26 γιρλέ λαπά, οὗ ἴῃ δουΐῃ, Ὁ ἀπά 

ἋΒ ὧν, ἐπι γορέ, οὗ τῇς Εδϑι), ἀδγΖίπὶ ννὰ5 οἡ {πῸ6 τρι-παπὰ 

5146, ψ ΒΟ ν85 γεραγάθα 845 {πὸ 5146 οἵ ροοά ἔογίυπε (οἷ. Οη. 

4518; Μί. 2583), Οπ {πμ6 πιδηπογ ἰπ νηοῦ [Π6 ΟΘγΠΊΟΩΥ 15 

οοποαὶνοά Ὀγν {πὸ Νντῖογ, 566 2712}.-- -80. Τα ροβιίοη οἵ ἴδε 
ἔνο πιουηΐδ!ηβ πλοζε οἰοβεῖν ἀθῇηθ64.---5εγοηα 7ογπη) ἴτοτα δε 

βδίδαπάροιϊηϊ οὗ {π6 βρϑαΐκαύ, 85 429.25,.-- -ολίμεα ἐδ6 ταν οὕ ἐλὲ 

φοΐηρ ὥοτον ΟΥ̓ ἐλδ 519} 1.6. οὐ τῆς οἰποῦ 546 οὗ ἴπ6 ρστεαῖ 

271. “Κ] πρδγίγ τὸ ἐγ (οἷ. ὃν ν.3).:|ΣβΑΨὄ τὰγὰ υὑϑᾶρὲ (2εκ. σε 8Β ἃ): [κεν. 
43 705. 4311,.---830. ν.0] ἐμ 2υνι ο7) (Δ Ἐχ. 2415 1 5. Ὁ α1.),.-ἰῆς ροκίἰοη 
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ννϑβίεσν γοδά, ἰεδάϊηρ᾽ [γοιρ ἢ Ῥαϊδδίιηα ἔγοπι Ν. ἴο 5., ψ Πιοῇ 

τὐυδί ἤᾶνα ραϑϑϑα ἔογπιογίν, δ5 1 ρᾶϑϑθοὸς 511}, τῆγουρ ἢ (ἢ6 

ὉΪαϊη Ε. οὗ ϑῃβοβεη : οἵ. Εἰίοσ, Ἐγαξεηπαδ, χνὶ. 658 [. (ΚΩΟ0Ρ.) 
-- Ονορῦ. ΟΓ αϊεοεέζιο (ἴταπ.5].} ἵν. 292 ἢ. δι ἐλε ἰαπά οὗ ἐλέ 

Οαηπααηέο, ἐλαΐ ἀποοϊίοίζ ἐπ ἐλ ᾿ γάδαλ] ἴῃς ᾿Ατάθδῃ, οτ ᾿ ογάδλη- 

νΔ]16ν (Ρ. 3), 15 δ ἃ σοηϑβδιδγδθῖα ἀϊδίαποας ἔγοπιὶ ὈΡαὶ δηὰ 

(ογίΖιπὶ: δῖ 1 σθαι {πδι 1{ 15 παπηχϑδά Πογο, ρδγιγ δ5 Ὀδίηρ' ἃ 

ἀἰϊΞίγιοῖ οὗ Ραϊδϑϊίηθ βρϑοίδιν δϑϑοοϊαϊεά νι ἴΠ6 ““ δηδδηϊε᾽" 

(Νιι. 1239 [οβ. 118: οἷ, ρρ. 11, 14 .}, ρδγεΐν 45 Ῥεϊπρ' ἱπιηθα!- 

αἰἴεῖγ ἴῃ νίεν οὗ ““ἴπὸ σγανίηβ ἴῃ ἔγομπι οὗ Βειῃ-Ρεΐογ᾽" (32), 
1π6 δϑϑιιπιθά ροβίτίοῃ οὗ 1π8 βρβάδῖεγ.---ὔν 3υπέ ο7 Οἱζραὶ (002 

Ὁ55)Π}} π6 'νοτάϑβ αγὰ ἀἰβῆοι!; δηά {Π6 Ἰοσδ!γ ἱπέεπαάβά 15 ἀποεῖ- 
ἰαῖη. Ετοπτι 115 Ὀεϊηρ παηιοα ἕο ἴῃ6 ριγροβθα οὗ ἀδβηϊηρ' τῃ6 

Ροϑιίοη οὗ ΕΡαϊ] δῃὰ ΟεδγΖίπι, 1 νουϊα βοθηλ ἴο Ὀ6 5οπια νν61]- 

Κπονπ οἷος ; δηά ἤδησα 1 15 ἡδίιγαίὶ, ἴῃ [Π6 βγδὲ ᾿πϑΐδησο, ἴο 

ἘΠ 1ηἰς οὗ {πΠ6 Πρ 4] ποῦ ]εομο ([ο05. 413: σε 5. γἱό ὅχο.). [πῃ 

βρίίε οὗ {π6 οδ]δοϊίοη τπδὲ τἢ5 [165 ἴοο ἔδγ ἔγοτη αὶ δπά 
(ααγιΖίπι--- ΞΟΠΊ6 28 π|1165 ἴο ἴῃ6 55Ε.---(ο 6 οἤοβϑη 85 ἃ ἰδηά- 

ΤΊΆΓΚ, 1 566 Π|5 ποδί ργορδθῖθ, οὐ ἴπ6 ψνμοῖθ, παὶῖ 18 15. {π6 

Οΐδςβ ᾿ητοηάδά ; (Π6 τννογάς, 1 πᾶν Ὀ6 βυρροβεά, Ῥεοϊηρ πηδδηΐ 

ἴο ἱ᾿πάϊοαίε, παῖ, βρθακίηρ ἰοοβεῖν δηὰ ρϑπογα νυ, ἔγοπι [ἢ 6 

Ῥοϊηΐ οὗ νῖενν οὗ οπα ἰοοκίηρ ννεβίνατγαβ, ἴγοπὶ ἃ δἱΐαε δἱ 1Π6 

ἔοοϊ οὗ Νεῦο, δα! δηά ἀεογίΖιπ ννοιἹά 6 “1 ἔγοπε οὔ" 1815 

νν6}1-Κηοννῃ 5ροῖ ἴῃ 6 Ἰογάδη-ν Πα γ ορροβιῖα (566 Ρ. ΧΧΙ). 

ΤΒςε νογὰ Οήζραξ (ςἴ. ΟΣ τυὐλεοῇ ταρδῃβ ἃ γομρια οὐ εἱγοῖφ, νῖΖ. οὗ βίοῃμοϑ, 

ος (ἰπ πιοάδγῃ ραγίδηςθ) ἃ Ἂοροηρεϊσοῖ τ ἴῃς αγί. (0305) δσῆονΒ (5βεε Ζδκ. ἢ 8) 
(πδὲ ἴῃς δρρεϊϊ!δίϊνε βεη8ε οὔ ἢς ννογά ννἃ5 51} [ε]1ϊ. Τῆς ρορυΐδτ εἰ γπιοϊορῪ 
ἰῃ 105. 59, οοηποοίίηρ ἴὲ τ ἰἢ ΟΣ 20 »0] (ατ]ὰ»), ἄοοβ ποῖ ὄἌχργεβ8 ἴῃς γεδὶ 
οτβῖὶη οὗ πε ψογά. ϑιιοςῇ 5ίοησ-οῖγοϊοϑ (ν ΠΙ ἢ ννεγα ἠοὸ ἀοιδὲ εβιθαπιοά 
ϑεστγοα) πηρς πδίυγδ! γ Ὀς ουηά ἴῃ ἀἰεγεηὶ ρατγίϑ οὗ ἴτε οουηίγγν, ἰπουρἢ 
τς πιοβί σοἰεὈγαϊοα τνα5 [ἢ6 οπα ποᾶγ σγίοδο ; δηα οπα οσ οἴποσ οὗ ἴῆθβε 
Πδα5 Ὀσεη ᾿πουρμῖ Ὁ. 8οπια σοπιπιεηϊδίογϑ ἴο ὃς ἱπίοηεά Πεγα. 

Τηυ5 Καοῦ. ϑιρὈ0οΞ565 [Ππαἴ ἰῃς ρΙαςε πιεδηΐ 15 εἰἴϊμποῦ ἢ Γαλγουλις οἴ Εὐβεῦ. 
(Ο» ον". Ὁ. 245), 6 πι||65 ΝΝ. οὗ Απεραίγὶβ (ν ϊοἢ ες ἰάδηςῆε58 ἢ ΚΙ ΚΙ Πα, 
«νι αρα ἃ [|| Ε.-ΝΕ. οὗ Κεῖγ ϑαῦα, δϑοιϊ 18 πιῖῖϊεβ ἮΝ. οὗ Ἑ ὈΑ] δηά 
(ὐοτγὶΖί πὶ), οὐ ἃ νἱΠ ρα 51}} Το] Π1|}] 6", δοῦλα 2 πλ}]6ὲ5 ἴο {πε 8. οὗ 
ΚΙΚΙα. Κεῖ (ἀπά 80 27}78., διὰ ϑομβηκεὶῖ, 32. 5.0.) {πη Κ8. οὐ {1|}1|1ω, 

τ ἰατρα ν]ᾶρὰ ᾿γίηρ οὐ ἃ γί άριε 2441 ἔεεϊ δῦονε ἴπε ἰενεὶ οὗ ἰῆς 5εδ, δηά 
ςοπηηϊδηάίηρ Δ δχίεηϑινα ρὑγοβρεοὶ ἰοιναγάβ Ῥοίἢ ἱπ6 Μοάιεγγαποδη δηὰ 

ἱπαϊοδίςα ἴῃ δὴν ρατγίϊουϊαν σα8ε ἀεροπάϊηρ,, οὗ σουγδο, ὑροη ἴῃς ἀϊτεοίίοη 
ὅπ νυ] ἢ [Π6 ἀοιογπιππηρ' οὈ]οεςῖ 5 νἱεννεά οὐ Ὡρργοδοποά, 
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ππ πιουηπίδίη5 οὗ ΟἸ] εἶδα (Ἐ οἵ». 11. 265), ἀθοιυϊξ 12. 1τη1165 5. οὗὁἩἨ Οετγίζίπι, δα 
4 π|}165 ἴο ἴπε ὟΝ. οὗ (Π6 στεδὶ γοδά Ἰεδαάϊηρ ἔγοπι [γυβαίε [ἤγοιρ Βείμοὶ 
ἰο {πὸ Νογίῃ οἵ Ῥαϊεβίϊπε, ἴῃ ἔπε Ἰαζις οὗ 51:11} (ρεγῆαρβ (ἢ ς “ΑἸρα]"" 
τησδηὶ ἴῃ 2 Κι 2] 4383). ΤΒουρ [ἢ ρτγοβεηῖ υυγῖοσ τπαογοίοοα οὐ {ἰδ ςροὶ 
{παι {11}Π||4 ννὰϑ νι ϑιδῖς οὐ ἃ εἰοαγ ἀἄεγ ἔγοηιν ἴῃς οὶ οὗ Οεείζίη), νοὶ (ἢ ς 
Βεῖρῃι5 οὗ (Πς ᾿πίεγνοηϊην ᾿πουηίαϊη5 (45 ἜΧΒιρι(οα τη (πε ἰαῦσα πιᾶρ οὗὨ ἰδὲ 
Ῥαϊεβέίης Εχρίογαίίου ϑοςιοῖγ) 5σῆον [Ππῶ} 1 σαπ πάνὸ ἰογαϊοα πο ρατγίϊοιατὶν 
οοπϑρίσιοιι5 ἰδηαἀ παγίς ; απ 85 ἰἴ ἰ5 οαγία! πἰγν ποὶ ν᾽ 510 16 ἔγοπι {Π|ὸ μἱδίη δἱ 
{πε ἴοοἱὶ οὗ δα] διὰ Οοτγίζίπι, ᾿ἃ 15. ποὶ οαβὺῪ ἴο υπάεγϑίδηά ννῆγ ἰὲ 5ῃπουϊά 
μανα θεβθη βεϊθοίδα ἔογ {πῸὸ ρυζροβε οὗ ἀεβηϊηρ ἰῃς ροΞί(ἰοη οὗὨ ἴπεϑε 
πιουηΐδίηβ, Ποῦ 15. 1 οεαγ ἰη ννῆαὶ βεῆβα {πὸ πηοιϊηΐδιηβ, βἰἰπδιεά 12. τα ϊο5 
Ν. οὗ 1η}1{π4, μου ὰ Ὀὲ ἀεδβογιθεα, ἐβρθοῖα!ν ἔγοπι ἃ βἰδπαάροϊηϊ Ε. οἵ 
]ογάδη, 45 “ἴῃ ἔγοηξ οὗ 11. ΚΚπορε 5 δηὰ Καὶ! ̓ς ργοροβεὰ 5:65 πᾶνε αἷδοὸ 
τῆς αἀἰϑαάνδηϊΐαρε οὗ Ὀείηρ (50 ἔα 45 ἀρρεδγϑβϑ) ρίαςβ οὗ ἢο ἱπιροτίδηςε οΓγ 
ποΐθΘ. Οἰδεῦβ αν βϑουρὶι ἰο τγεΐῖενε πὰ αἰ συ οὐὗὁἨ (ἢς νοῦβε ὃὉγ 
Ῥυποϊιδίίηρ, αἰ ἜγοηΓν : τἢυ5 (1) ““1ἴῃ6 Οδηδδηϊίε ἰπαὶ ἀννε! ει ἢ ἴῃ {δ 
᾿Αγάραῃ ἴῃ ἔγτοπι οὔ Οἰραὶ" (Οοίεηβο, ΖΔ. δἴευ έδῖε Οονεηι. [1ῃς 
““Θροδίκογ᾽β Οοπη.] ογήζέσαὶν σναρειίηφα,, 1873, ν. 67), ἴῃς ννογάς. Ὀεΐην 
ἰδίκο ἴο ἀεῆης (Π6 ρατί οὗἉ ἴῃς ᾿Αγάδδῃ ᾿ῃπαριιθα Ὀγ τπΠ6 ““Οπηδδηϊίες"; 
(2) ““'π ἔγοηΐ οὗ ἰῇς βἰοης-οἴτοῖς εις ἴῃς ἐεγοριη ἢ 5 οὗ Μογεῆ" (βυρ μεβίοά 
Όν Π111πι.}, {πὰ ψνογάβ Ὀείηρ, βυρροβοά ἰο ἀδποίε ἃ βροΐ οἶοβα ἰο ϑῆδοδοεπι. 
{15 ““5ἰοπε-οἴγοῖς Ὀεβδίάς {π6 τευ πη [ἢ 5 οὗ Μογοῖ " σουἹὰ 6 βυρροβεά (ο 
ἴανα Ὀεοη ἰοσδίεά ἴῃ ἴῃς ρῥἱαίη Ε. οὗ δ 4] απὰ Οογιζίπι, ἱπγουρ ἢ ψψὨϊςΣ 
(πὸ ρῆνναν πιεηιοηςσά 1151 Ὀεΐοτα 51} γιιῆβ, (ἢς ννογάβ τνουϊὰ ἀεῆηῃς νοῦν 
54 Ὀ]γ [πε ροβιίοη οὗ {πὸ ἔννο πιουπίαίπβ. Βιυῖ ἰξ 15 δη οὈδ]εοίίοη ἴο (ἢἰ5 
νίενν, (παι 10 πιαῖκεβ ἴῃς ἀεβηίηρ ἰἸαηαπιατῖς, ποῖ ἴπς ννε}}-Κηοννη “ ἰογε δ πιἢ5 

οὗ Μοζγϑῇ " 1561. Ὀμῖ δὴ οἴπογννϑε υπππιοηϊοησα 5ἰοηθ-οἴγοὶα Ὀαϑιάς ἱἰ. 

Βεείάο ἐλο ἐογεδίμέλς οΥ ογολ (τ δας δ. 8}] οὐ “" 977 (18ε) 
Ωἱγεοίον," ταδηιὶοπεα αἷθο (ἢ Ζεγοδίημεδ, ἴον ἐογοδίμέλδ, ἃ5. 5 

τεδαά δἷβο ΌὉγ 84π|. (τ πεγε) ἱπ ἅδη. 125 85 οἷοβε ἴο ϑῃβοῇοπηι 

(οἴ. αἷςο 459 [ΠΡ 5}Π]}.Ψ ΤὭΘ πδπΊθ, ἰΐ 15 Ῥγορδθῖβ, 15 1ῃπδῖ οἵ 
δῇ ογδοιίαῦ γε (οσ σύονα); δηὰ ἢ “ογελ 6 τ ρ ΕΪγ ἴακεη ποῖ 

8ἃ5 ἃ ΡΓορεοῦ πδηϊθ, Ὀὰΐ 85 δῇ δρρεϊ!αῖνθ, ἃ5. ἴπΠ6 νϑῦΡ ΓΙΠ ἰς 

ιι5εα οὗ ἴἰἰἸὸ δαὐἱϊπογϊζαϊινα “( ἀϊγθοίίοη " ρίνοθη ὈΥ ῥγίεςῖς (θη 

1710), 1Ἢ νν1}} ἀδποίς ἴῃ ρῥγίεϑδε (οὐ σοπιραπυ οὗ ρῥγιθϑί8) ψῆο 

βανα δηϑννοῖβ ἴο ῇο56 νῆο σδιης ἴο σοηβι1ξ [Π6 ογδοῖα. 

Ῥεγῆαρβ ἴπε βαπὶς ἴγεα ἰ5 πιεδηΐ ὉῪ ἴΠ6 ““ ϑοοίῃβεαγνεγβ Ταγορίπι " (γδκ 
Ὁ"}9Ὸ) οὗ }ά. οἾ, Πκεννῖϑε πεαν Θμθομ αι, 16 ποῖ αἴ5ο ὃγ {πε πῦρ τᾶς 11 ἰ5 πον 
Ροϊηϊεά, ἐπουρὰ ἴῃς οτἰρίηαὶ ργοπυποίαιου πιᾶν μαννα Ὀθθη πρν-- ἴῃ (ῃς 
βδηῃοίυδγΥ οὗ ̓ εμόονδῆ," δὲ ϑῃδοἤδιη, πιοηιοπεά 05. 2425. Ο 5δογεᾷ ἰγεες 
δηπιοηρ ϑεπι τς ρεορίθ5 (ὙΠῸ ἰῃ βοηια ο4568 ἰγοαῖθα ἴπεπι 85 δοίυ8] ροαϑ, 
δηά ραϊά ἔπεηὶ ἀϊνίης ὨοπουΓβ), ἀπά οὐ ἴῃς πιοίποαβ οὗ αἰϊνϊηδίίοη ἔγοαι 
ἴῃσπι, 8:6 ὟΝ. Ε. ϑηνίῃ, 6]. 871. ΡΡ. 160 Η,, 1η8 ἢ. ; ἀπά Βαυάιβϑίη, δένει. 
Μεϊ.-Οοςοῖΐ. 1878, ἰϊ. Ρ. 184 Ε΄, (ἀπιοηρ; (με ΗἩεῦτεννβ, ΡΡ. 223-220). 

31, Τῆε γϑάβοη ἣν {Π15 ᾿πΠ]υποίίοη 85 πον Ὀδθη ρίνθη ἴο 
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πόπὶ: (ΠῸ [5γδοῖδ5 ἀτὰ δνουΐ ἴο δπΐοῦ ἀροη {π ρεγπιδηδηΐ 

οσσυραίίζοη οὗ δηδδη.--- -8ὃ2, (οποϊπάϊηρ ἐχῃμογίδιἝςοη ἴο ονεαϊ- 
εποα.---Οδεοόγυο ἐο 40] οἡ 45. 

ΧΙΠΧΧΝΙ. ΧΧΝΤΙΙ. 7246 (σά οΥ, ϑῤεοεῖαὶ 7, ατὺς. 

ΤΏδ56 οπαρίοτβ ἔογπὶ [ἢ6 βεοοῃά ραγί οὗ [Π6 ργίηοιραὶ ἀ15- 

σουζδα οὗ ᾿ευϊζεγοποπΥ (ο. 5-26. 28), δπιρύδοίηρ, υὑπάσγ 115 

ΓοΓα Ρῥγδοίίσαὶ δεϑρεοΐβ, [6 ὄχροβιίοη οὗ [5ὉῪ8611{|5ἢ ἰἴανν, 

Ῥτοπιϊβαά ἴῃ 15, δηά ραγίου]ατΖιηρ τη ἀδἴ4:} [Π6 ““ Ξίατυϊος απά 

Ἰυάρπιοηῖβ " (41 51), σαγεπιοηΐαὶ, οἷν!], αηα οτἰπλῖηδὶ, ΌνῪ ᾿νοἢ 

{π6 ἀδιν [πὸ οὗ {πΠ6 Ιϑγϑδεθῖθ ννὰ5 ἴο Ὀ6 γεριϊαϊθα. 80 ἴαγ 5 

1η6 πιοῖα ἰδοπηϊοαὶ παίυγα οὗ πὸ δι ῦ᾽]εοῖ δα πλῖῖ5, {π6 ἐγεδίπιθηξ 

δηά βἰγία σοπίϊηα ἴπ6 584Π|6 45 ἰῇ Ο. 5--11; [Π6 54π|6 [πεαοογδίϊς 

ῬΥΠΟΙρΡΙ65 ἀύὰ ᾿πϑιϑίθα οὐ, [6 βϑαπια ραίδηδίίς ἴοηθ ρὑγενδιῖς, 

(Π6 584Π16 βἴγεϑϑ 15 ἰαϊά ἀροὴ ἴδ πιοίϊνες οὗ ἀδνοίίοη ἴο αοά, 

Δηα ἰαγρε-ϑαγίθα Ῥεπανοίθηοα ἰονναάὰβ πδη, ὉΥῪ νοῦ {Π6 

Ι5γδϑιθ 15 ἴο Ὅ6 δοϊιιαίϊθβά. Τῆς ἰαινβ, 85 ἃ τγιι]δ, γε ποῖ (45 

'ἴς ΠΊΟΒΕΪΥ [Π6 οΔ56, ἔογ ἰπβίδηοθ, 'ῃ Εχ. 21--22) ργοπιυραῖαά, 

ΓΊΘΓΕΙΥ 85 5. 0ἢ : ΠΟῪ ἀγα σἜΏΘΓΔΙΪΥ δηξογοθα Ὀγ Πογίδζογυ οοπ᾿- 

πιεηΐβ δηά δχρίδηδίϊοηβ, μα βοπηθι! πΊ65 {παν δα ἀσδνεϊοροά 

αἴ σοηϑιάθγαῦ]α ἰδηρτῃ. ὙΤΠῈ διγδηρεπηθηῖ 15 ποῖ ἰπγουρθουΐ 

ΘΩΠΓΕΙΪν ϑγϑίθαπιδίο, δηαὰ στα δηά ἴπεγε βδοπὶα αϊςρί δοθπιοηΐ 

ΤΏΔΥ ἢᾶνα οσοιτγγααά : Ρυ οἡ {πΠ6 ννῆοϊα (6 ῥυποῖρ]65 ἀδίθγγηη- 

1η6᾽ ἴΠ6 ογάετ ἔο!]οννεα Ὀγ πε Υντιίεγ ἀγα το γον ρ᾽αίη. ΤἤΘ 

ἔο]]οννιηρ᾽ 15 δὴ οὐΠΠη6 οὗ {π6 βυδ]οοῖβ Ἔπιργδοθα ἢ -:-- 

1. ϑαογεά ορβεγνδηςαβ (12᾿--16}7) :--- 
α. 1,ἂὖν οἵ (π6 ϑίηρὶε βαποίυδγυ (121:38). 
ὅ. Ἑδερτγαβϑίοη οὗ ἰάοϊδίγυ (1239--1.2.19 ([8)}}, 
ς. Ἠοϊϊπε88 οἵ ἴῃς ἰαϊέγ (141-31). 
ὦ. ϑαογδά ἀτ65 δηὰ βδογεά 8θδβϑοῃβ (1453-16}7). 

2. ΟΠοε-Ὀεάτεῖβ οἵ {Ππ|| [ΠδοΟγϑΟΥ :- 
α. Τυαάρο5 (1618:20 γ.,,χ8:-12 Ὁ 
ὃ. Κη (1γ}} 5). 
α. ᾿Ῥεϊδϑδίβ (181-58). 
εἰ. Ῥτορῆεῖβ (189-32). 

4. Οτιπιίηδὶ ἰᾶνν (ο. 19; 21.107) ;-- 
α. Ἡοπιϊοίάα δηὰ πιυγάον (191.13). 

ὃ (οπιρ. ὅν). ὥὥριῤ. Ῥ. 2ος ἢ, ; ΜΝ εβίρβμαϊὶ, Ρ. 48. 
{ 1631-- 17,7 θείοηρ ἰο Νο. 16. ΣΟ, 20 Ῥεϊοηρβ ἴο Νο. 4. 
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ὅ. ἘἙπογοδοπαιοηξ οὐ ργοροτγίυ (19}2). 
ς. Ἑαΐβα υυἱίηθϑϑ (1915.3}. 
ὦ. Ἐχρίαἰίοη οὗ δὴ υπποεγίδίπ τηυγάσον (2115), 

4. Μιβοο!Ἂδπεουβ ἰαννβ, γε δε πρ (πιοβΕ] νυ) ἰο οἶν!}]! δπά ἀοπιεκίϊς [πὲ (21}- 
ο. 25), ῃοΐ σγβίεπιδί ον ἀγγαηροά, Ὀὰϊ απιδγδοίηρ δυο συδ]εοίβ 45--ἰῃς 
οοπάποὶ οὗ ννᾶῦ 21}0:16 (ἢ ο. 20) ; ἔπη ν ἰᾶνν (ρτἰπιοροηϊζαγε, βοάἀποίίοη, 
ἀϊνοτγος, ὅζο.), 21.5.31} 2213-80. 2.,1-5 2:ὅ-10. Ἰῃξεγοβί δηα ἰοδηϑ 2220} (19) 26.10.12. 
Ϊαϑὲ ννεϊρῃϊβ 25.3:}6, 

5. Ῥαγεησίὶς σοῃοϊυβίοη (ο. 26), δηά ρετγοταδίίΐοη (ς. 28). 
Ό. 27 ἱπίεγγυρίβϑ {πε ἀϊβοουτθα οὗ Μοβοβ ν ἢ ἃ ρίεςς οὗ παγγδίϊνε, 

σοπίδιπιηρ τη]υηςσίίοιβ ἔογεΐίρ ἴο {πΠ6 σοηΐϊεχὶ οὐ Ὀοΐἢ 5: 465 (56 
[Π6 ποΐ65 σαὶ 7ο6.). 

Εογ ἃ ἀείδι!θα σγηορϑὶβ οὗ {π6 ἴαννβ, ατγδαηρεα ἴἢ ἰδῦθυΐδγ 

ἴογτη, Ἱ ἢ {Π6 ράγα 1615 ἰῃ Εχ.-Να., 85 νν6 1} 845 ἴογ ἃ ἀϊβουβϑίοῃ 

οὗ {6 γεϊδίίοη πη νοῦ τπ6 Ὠευϊζεγοποπῖς ἰορ ϑἰαίοη, νιεννεά 

ΘἜΠΟΓΑΙν, βίαπάβ ἰο ἰἢς οἴμες Οοάδβ οἵ ἐπε Ῥεηίδίδιος, ἴῃε 

τοδάογ 15 γείογγεά ἴο {πε [πἰγοάποίίοη (δ 1, 2). 

ΧΙΙ.--ΧΙΠΠ. δάατυς αἰεεζργιϑα 10 5εομ7γὲ ἐς Ώ7Ιν οὗ 
ΚΚείζρτοις ἵ7ογε. 

ΧΙ]. ἴῃ δηδ8ῃ, 0.0 Ρ]80608 δὖ Ὑ 1160} 86 πδὺϊνθ Οδηδ δ 68 

Βοινθὰ ὑπμθὶ ροὰβ 8ῖθ ἰὼ ὯΘ ἀθδίχογθα, δὰ Φθῃονϑ 18 ἴ0 Ὀ6 

ὙΟΙΒΕΙΡΡΟὰ ΡὈΟὈΠ1ΟΙΥ δὺ Ο.6 0]806 ΟὨ]Υ, [0 ὯΘ 860]θοὐθαὰ ὮΥ Ηΐπ- 

8011.---ΤῊῆς Οοάς οὗ βρεοῖδὶ ἴαννβ (Ὁ. 12-26) Ῥαρίηβ, {κ τῆὲ 
“Βοοῖκ οὗ πε σονεπαηῖ" δηά ἰἢ6 “μὰν οὗ Ἠοϊϊηα55 " (Εχ. 

2035.-26, 1δν. 171:9), Ὦ ᾿η]αποίοη5 γοϑρθοϊηρ ἴΠ6 2Ζῥασο, δηά 

της ολαγαςσίογ, οἵ ἴπ6 ρα]: ννογϑῃϊρ οὗ ᾿επονδῇ.---Οὗ τπ6 ἵνο 

πηαὶῃ τορίο5 ἀθαὶὲ ἢ ἴῃ ο. 12, ν]Ζ. (1) (6 ἀεδιίγασάοη οὗὨ [6 
Οδηδδηι 5ἢ ρίδοθς οὗ νογϑῃΐρ, (2) {πΠ6 ᾿᾿πλιτδίοη οὗ πὲ ρΌΡ]1ς 

ΟΥΒΗΙΡ οὗ ]ομπονδῇ ἴο 84 ϑἰῃρὶβ ςαποΐιδγυ, ἴπ6 ρδγδῖ]εῖς ἰῃ 

τῆς οἵπεγ Οοάεδϑ ἃἴα, ίογ (1)---τ που ρὴ τυ τεξεγθησα οὐἱν ἴο 

(ἢ6 τε]! ρΊοιι5 βυτροΐβ οὗ (Π6 (δπδδηϊίθβ, ποῖ ἴο [π6 ῥίδοθβ, ἃ5 

διιοῦ, δ νοῦ {πεῖν τος νεσα ορβογνοά--Εχ. 2275. 33 4.13:6 

(1ΕἸ, σοπῖρ. αἷϑο (πιογε βἝηἝγα ]γ) 2038 2219(30) 4411 Νὰ. 4255. 

(Η) ; «απὰ ἔογ (2) ἔχ. 2οϑξ. (ἸΕ), [μὲν. 1γ1-9 (Η). Τῇ ταϊδίίοη 
οὔ τ ἰαϑὶ ἴννο ραϑϑαρὲεξ ἴο {πὸ ἰανν οὗ Ὠζ. ρῖνεϑβ γίβθ, μοινανευ, 

ἰο αἰβηοιγ, ἀπὰ ποεάς αἰδοιβθοίοη. Εχ. 205} 1Ὧγ8 ΠΟ Ξἴγεϑϑβ 

Ὁροη 5δογιῆοα Ὀεϊηρ σοηῇηπαά ἴο ἃ 5]ΠΡ16 5ροῖ, θυ ἀϊγεοοῖδβ 1 ἴο 

Ὀε οεγοά προ δὴ αἰΐαγ 0170, ἴῃ βαρ δϑῃίοη, οὐ βαγίῃ οὗ 

πηπαννη βΐομθ, δηα δἰίδοπος ἴο βίο νΟΥΒὮΙΡ ἴΠ6 ῥγόπιῖβα, “1 ἢ 
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ἐν δαΐονογ ρίαςα 1 σαιι56 ΠΥ ΠΑΠΊ6 ἴο Ὀ6 ΓαΠΊ ΠῚ Ρογ α (ογ σοηι- 

τηδηηογαίθ4), 1 1} σοπα πηΐο ἰπθθ, δπαὰ 1655 ἴῃεε." Τῆς 

τείεγεποα ἤθγα οδηποῖ, ἴῸΓ ΠΊΔΩΥ γοᾶϑοηβ (566 σα Ζρο.), Ὀ6 ἴο [ἢς 

ΔΙίαγ οὗ Ὀιιγηϊ-οἤεγιηρ Ῥεΐογε ἴῃς Ταρογηδοῖθ, ἃ5 ἀθϑογ θα ἴῃ 

Ῥ (Εχ. 271-85 διο.)}): ποῖ οηΐγ, ἔογ ἰηβίδῃοθ, 15 ἃ ἔδσ ϑἰπιρίογ 

δίγυοίαγα πλδη δ ϑυν ἴῃ ἢ τυτιζοτ᾽5. πληα, Ὁ [Π6 δἰτογηδίνες 

οἴεγεά (εαγίἢ οὐ ὑπῆονη δἴοπθ) ἀγα 8δη ἱπαϊοαίϊίοη {πὶ {[Π6 ἴᾶνν 
15 πηδδηΐ αυἱϊῖα ρΈπεγαυ, δηά ἰῃδὲ 15 ᾿Ἰπδης!οη 15 ἴο δῖ πογῖζΖε 

1Πε6 εγθοίίοη οὗ αἱΐαγϑ, 011 ἢ [6 πδηποῦ ργεβογι θά, ἴῃ ΔηΥ 

Ρατί οὗ {Π6 ἰαηά. ΜῈ [Π6 ΡΙ γα ΠΥ οὗἁ αἰΐαγϑ, ἴμπι5 σδαποιοηθά, 

ἌΡΤΘΟ5 ποῖ πιογοῖγ, ἴῃ ὑγθ- Μόβαὶῖὶς {1π|65, [86 ργδοίίοα οὗ ἴῃς 

Ραϊγίατοῆβ, Ψῃο δἵο οἴϊαεῃ ἴθ ΤῈ ϑίἰαϊεά ἴο ἤανε 011 δ᾽ίαγϑ, 

δηά ννογβῃρραά, ἐϑρθοῖδιν δὲ βϑροῖβ νἤεγα [ἐπονδῇ δα πιδηϊ- 

ξεβίεά ΗΙπΊ5 61 ἴο ἔπ6πὶ (ἀΠ. 127-8 144.18. 229.18 )625 4,20 41.8.7 

461]: οἴ. ἔχ. 1716), θαΐ 150 16 πδᾶρὸ οὗ {πΠ6 [5γδϑ 65 σηογα νυ, 

ῬὈείνεοη ἴΠ6 ἀρὲ5 οὗ Μοξββϑβ δηά δϑοϊοπιοη. 

Βυσηρ {Π|5 ρεγιοά ἰῃς ιἰϑίογιςδὶ Ῥοοΐκβ ἱπηρὶν ἰῃς εχίβϑίεηοα οὗ 
ϑϑηοίυδτοβ (οἴ εῦ [ἤδη ὑπαὶ δὲ Ὡς ἢ (δε Ατκ ννὰβ8 βίἰδιϊοπθά), απ βρϑαῖκ 
ἔτεαυςηίν οὗἩ ἴδε δγεοιίοη οὗ δἰίαγβ, δπᾶ οὗ βδογϊῆςε, ποῖ οὔΐν οὐ οοοδϑβίοῃ 
οὗ ἃ ᾿πβεορῆδην, οὐ ἰπ οὈεάϊεηςε ἴο 8Δῃ Ἔχργοββ σοπιηπιδηά (45 05. 85 1- [υ6.. 
25 655 14χ18.19.2 ὅ, 245), Ὀυΐ 4150 ἱπάερεπάδμεν, [05. 24} 35. 1 5, γ50 7] οἱ3-1 
(αἱ ἃ λέρλ- ]αςο), τοῦ 558. 1.χ94. 011δ 7.485 (ῃς 2,γ52 οὗ {ΠῸ αἰΐαγβ Ὀυ11 Ὁγ ὅδ} ἴο 
]εἤονδ ἢ), 2ο5 2 5. 157 13.33 (ἐγῃοτο πιο πδφαῖ 10 τυογελρ αοα "), τ Κὶ. 4, 
(“τς ργεεαῖ πρῃ-ρίδςο " αἱ αἰρεόοη, δἱ νυν ῃϊοἢ ϑοϊοπιου τνῦᾶ5 δοσιυίομηδα 
(ὃν) ἴο β8δογῆςς). [Ι͂ἢ ποῆς οὗ {ποβὲ ποίίςος 5 {ποῖ ΔΩ πιᾶτκ οὗὨ ε15- 
ἀΡΡγονδὶ, οὐ ΔπΥ ἰηϊπιαίίοα, οὐ {Π6 ρατί οὗ εἰποῦν (Π6 δοίοτβ ογ (Πς 
τιατταίοσγ, (μαὶ ἃ ἰανν δυο ἢ δ8 {παὶ οὗ 1. 15. Ῥειηρ ἱπέγιηρ οά : ἴῃ 1 5. ο3:} 
τοῦδ τ 5 σβρεοίδ!ν ενϊάοδς ἰπαὶ ογαϊπαγΥ δηὰ γερυΐασ οὐδίοπιβ ἅγα 
«ἰεβογιδεά. ΑἸ πουρῆ, ἱμπεγείογε, πὶ ἴπῸ εαγίῖεγ σεπίυγιεβ. οὐὗἩ ᾿ϑγδα  15ἢ 
Ἠιἰϑίογυν, ἰπε βαποίυδγυ δὲ ψὨοἢ ἴπε Ατῖς ννὰ8 δἰδιίϊοηεὰ δα πδίυγα!γ (Πα 
Ῥτε-επληοηςα, δηά τννᾶ5 ἴπε σεηίτα ἴο νὨοἢ δηπηυδὶ ρ᾿]Ρ παρ Ὲ5 ννεγε πηδὰς 
(οἴ. Εχ. 221417.19 [βτϑι-ἔγι 8 ἴο θ6 Ὀγοιρηΐ ἴο ““(Π6 ἤομδο οὗ εῃονδαῖ ᾽]; 
70υά, 2113; τ 5. 15.1.31) 1 σαηηοὶ θὲ ἀουριεα {παὶ οἴπεῖ ἰοσαὶ βδηοίυδατγίεβ 
αχιϑίεά ἴῃ ἀϊβεγοηΐ ραγίβ οὗ ἴῃς ἰδηὰ, απὰ ἰῃδξ βαογίῆςς οβεγεά αἱ (ἤδπὶ ννα 5 
σοπϑοιάεγεά ρεγίςοιν Ἱερτἰπιαῖθ, (Οἱ, Ἐκ. 229 (δ ΝΥ ΠΟ ἢ αἴ5ο ργοβυρροβος 
Ἰοςδ] βαηοίιαγίεβ : 566 οπ 15...) 

ΤἼδ Ἰἰοσδὶ βαποίιδγθβ, ἰΠ βρίία οὗ ἴπ6 5ρίεηδουγ δηά σία οὗ 

τῆς Ταπιρία Ὀ811} Όγ δοϊοιποη, γείαϊηθά {πεῖς ρορυϊαγιν [ΠγουρΡ ἢ 

1Π6 ρεγιοά οὗ ἴῃς Κίηρϑ: (πΠ6 Πευϊεγοηοηιο σοπιριογ οὗ (Πα 

Βοοῖκ5 οὗ Κίηρβ ποίΐεβ τερϑαϊθαϊν ἢονν {πΠ6 ρθορῖα οοπίηιδα ἴο 

ϑδογίῆοα δἱ ἰῃδπὶ, δὰ ὄνεὴ ἴῃς ροοά Κιίηρβ α᾽ά ποΐ τεπιονο 

Παπὶ (1 Ἰζ. 43.8.1.433 1511 2243 2 Ἰζ, 124(9) 144 154. 38 164)ὴ, (ΟὐοΙΡ. 



1528 ΠΕΟΤΕΠΟΝΟΜΥ͂ 

αἶθδο τ Καὶ, τ8300 1ο]0.1.. Τίπιο οννόνοσ σῃοννεά ἢονν ᾿πηροσβ51:01ε 

1 νὰ5 ἴο βεουζα ἴδ πὶ ἀρδϊίηϑδέ δἀριιϑα, δηά ἴο ρζεβδογνε ἰδς 

ἈνΌγΒἢΙΡ σοπαποίοά αἵ {Π6η}λ ἔγοιῃ σοηίαπιηδίοη νυ Οδπδδη- 

115} Ιἀοϊαῖγγ (οἴ. τ Κα. 1435. αὐ 2 Καὶ, 2313; [6γ. γϑὶ 1γ τοῦ); 

{π6 ΔΌοΙ το. οἵ {πΠὸπὶ ννὰ5 δἰϊδηϊρίθά, που Ρ ἢ Οπἱγν ἴθπηι- 

ΡΟΓΔΓΥ 5ισοοβ5, ὉῪ ΗοζΖεκιδῇ (2 Καὶ, τ8’- 33 218): ἴῃ Ὠϊ. {πε γῪ ἅτε 

ἔογπγδιϊν ἀδοϊαγεα 1Π|6ρ αἱ, ἰθριε παῖ ϑδογῆοα θεϊηρ ΘΧΡ γα σϑὶν 

τεϑιίγιοϊθα ἴο [6 ϑηρὶς βδποίιπδγυ ; δπά ἴο {ῃ6 Ὀειζεγοποπὶς 

ἰά6 4] ]οϑίδῃ σαάνθ ργδοίιοδὶ εἴδοϊῖ τῇ ἢ15 γείογπιϑ (2 Κὶ. 235-85). 

ΤΙ ἰᾶιν οὗ ΠὨιῖ. πιι5 πηᾶῦῖζϑ δη δροοῦ ἴῃ ἴδ6 Πἰδίοτγυ οὗ 5γδε 9 ἢ 

γε! ρίοη : [ἴ 5ργΓΠΡ5 ἴγοπι 8Δὴ Δρ6 θη ἴΠ6 οἷά ἴανν (Εχ. 2.3), 

βδηο πη ηρ δὴ ᾿ημἀδῆηϊία παπρογ οὗ ἰΙοσδὶ βαποίπδγιθς, δά δέῃ 

Ρτονβα ἴο Ὀ6 ἱπσοπΊρδίθ]α νι ρΡυγν οὗ νούβῃρ ; 1ἴ τπηδγῖϑ 

[ἢ6 ἢηδῖ, δηά πιοβί ςγϑίαπιδαίο, εἴογέ πδάς Ὀγ (ἢ6 ρτγορδεῖξ ἴο 

ἴγβαε τῆς ρα]. νοῦβ!ρ οὗ ]Ϊεμονδῇ ἔγομη πδαΐμοη δοογείοηβ. 

ΤΙΣ ρἰβὶ οὔ 1,εν. 17} 15 (1) ἰο ργομίδις πε βἰδυρπίογ, Ἄνθη ἴοσ ρυγροβες 
οὗ οοΐ, οὗἩ ΔΩΥ δηϊπιδὶ οὗ ἃ κιηά ἐμαὶ πιριῆϊ θὲ οεγεά ἴῃ βδογίβος, σι τδουϊ 
ἰ1ι5 θείη ργεβεηίοά ἴο [εμοναῖ δὲ ἴῃς Ταῦδεγηδοὶς, ἢ ἴδς6 πιδηπες οὗ ἃ 
Ρεδος-οἤογηρ, ν.17; δηά (2) ἰο ἔογιαἃ Ὀυγηϊ-οὔιίηρ, οὐ βαςγίῆςς Ὀείηρ 
οἴπετγεά εχοορὶ δἱ ἰῃς 58πι6 ρίδος, ν.δ 3, ὙΠα ῥγίποῖρῖς οὐ ΠΟ ἢ τῆς ἢἤτβὶ 
οὔ [π686 ῥγομι [οη5 ἀδροηαάς 15 Ἴχρίαιηςοα Ὀαῖονν, οα ν. δίς : (8 αἷπι οὗ (ἂς 
ΒΕσΟΠΩ 5 ἴο ἰπϑδυγε βδογιῆςς ἴῃ ρεπογαὶ θεΐηρ οδεγεά Ἔχοϊϑίνεῖν ἴο ᾿ἐβονδῆ. 
ἴῃ νίενν οὗ ἔχ. 2.2, δηὰ οἵ ἰῃε οἶδε ραβϑβϑαροβ, Ἰυ5ῖ αυοίοά, Π]υ8ἰ γαῖ (᾿ς 
Ὀτδοίϊος οἵ [ἢ ρεγιοά ἔγοπὶ Μοβεβ ἰο ϑοϊοπιοῃ, ἰΐ 15 Ἔχίγεμηςϊν αἰδςυ ἴο 
{Πῖηκ (παι [,εν. 1719 (Δοςσορεϊηρ 1, ἰη δυδδίαπος, 45 ργε- ϑουϊογοηοπλῖο) σδη 
511} θὲ ἴῃ 15 οὔρίπαὶ ἔογσγπι. Τῆς [}} ἀϊδουπδίου οὗὨ [Π15 ϑδυδ)]εςὶ Ὀεϊοηρη ἴο 
ἃ Οοπηπιεπίδγυ οὐ 1 νςσιβ; Ὀυϊ ἴΠ6 πιοδὲ ργοῦδο]α ορίηϊου 15 ἰῃδῖ, 45 
ογιβίηδ!ν ἐογηγυ ας (45 ρατγὶ οὗ ἴῃς “1ἂν οὗ Ἡο] 655 .)), [,ον. 1γ19 δὰ 
ΠΟ γείογοεπος ἴο ἃ οδηίγαϊ βαποίυδγυ (1πὸ “"Τεηὶ οὗ Μεείϊηρ "), Ὀυϊ ὑγε- 
βυρροβεα ἃ 27ωγαϊτἝὲν οὔ Ἰερ τ ἰπιαῖς βαποϊυδγίεβ, δηα ννὰ5 ΟὨΪΥ δοςοτηπιοάδις 
ἰο πε βἰηρ!ὶς βαποίΐμαγυ, ΌὉῪ ἃ πιοαϊβορίϊοη ἴῃ 115 ρῃγαϑεοίορυ, ἤδη 1ἴ τὰ 5 
ἱποογρογαίδα ἴῃ Ρ. [|ἢ 115 πιογὸ ογί ρ!ηαὶ ἔογηι, πα ἰανν νν}}}} ἢανς ματτηοπηὶζεά 
οὗ οουγδε νν1{Π Εχ. 2οῦ ; δηὰ 115 βρεοῖαὶ αἱπὶ νν1}} ανε Ὀεεη ἴο ἰηϑῖϑί οἱ 
βδογιῆσεβ δείηρ οὔἴοτεά ἴο [εἰονδῇ αἴοης ᾿πϑιοδα οὗ ἴο {πε ᾿ππρίηλγΥ 
ἀεπιοῦϑ οὗ ἰῆς ἐδπεγῖ, ἴο ννμοσι (ν.7) {ππ Ι5γαο! 65 ννογο ργοης ἴο οὔοτν ἴπεπι. 
ΤΙ νῖενν οὗ (πε ραϑϑαρὲε 15 (δ κεη ὃγ Κικίεῖ, Ζ΄δο). δύ μά στε ας Ἡωγίενι- 
δογρ, 1881, Ρ. 428, Οσέεολ. α. εδνᾶθν, ἴ. οο ; Ὠ1π|. οα [,ον. 175; Βαυᾷ!ς- 
βἰη, σεςοῖ. ὅἐς 4 7.1ἐοδόηι Ῥγίθεέεγέλιεπιες, ᾿. 47: σοηιρ. ΝΥ. Ε. Θπιῃ, “6 4Ζ:}. 
Απευ. ο ἐδε Ζ1δε], ἙάϊΌ. 1878, ΡΌ. 61-64 ; δὰ Ζευΐέίσμα, ὃν Ἡ. Α. πε 
αηᾷ (Πε ργοβεηΐ νυγίϊοῦ, ᾿η Ηδυρί 5 “" ϑαογεὰ Βοοΐῖϑβ οὔ ῃο ΟΤ." (1894). 

1. 7Ζάσϑο αγὸ ἐλ6 σίαξμέος, ὧὥ ο.Ἶ [6 ννογάβ. ἀγὰ οὗ ἴῃς παίυγε 

οὗ ἃ βιιρογβογιρίίοη ἴο Ὁ. 12-26: οἵ. 5] 6],---Αὴ ἐλ6 Ὧαν5, δ᾽ ε.] 

ΧΙ]. 1.1.}}] λαίᾷ ρίνονη, νὶΖ. ἴῃ εἴεςϊ (4). δυ. πῃ Ὀ.. 101; θυ τδὲ 



410. 4113,.--:. 8, Α11] Οδηδδη θη Ρ]8008 οὗ ὙΟΥΒῺΪΡ 810 ἴο Ὧθ 

ἀοδίτονθα.---Α ἔαπάαπιοηΐαὶ ἀπ πεοαϑϑαγν σοπαϊποη ἴογ {π6 
Ῥυτα δηά υὑποοηίϊαπιϊηδίεα τνογϑῃϊρ οὗ ]εμονδῇ (ν.5:).--- ζ)οτι 

ἐλε λῖρλ Ἰτιομπζαϊη5, απα τέῤοῦὲ ἐλα ἀτέἐδ, σ μα πον ουθγν φῤγεαά- 

ἐμιρ ἐγοο} ἰλε Γἀνοῦτγα 5᾽[65 σπθόβεη Ὀγ {π6 Οδηδδηϊίεβ ἴογ εῖγ 

Ἰἀο]αίτοιι οὐβογνάποος. ΜΝ ουβρ δ {πο56 βροίβ, δοσοιῃρεη]οά 

οἴϊεη Ὁγ ᾿Ισεηϊίουβ για, 15 [γεαι θεν Δ᾽] ἀδα ἴο ἴῃ {π6 ροϑγιοά 

οὔ τῃ6 Κίηρβ. Τῇ Ηοβδᾶ (ς. 750) νυγῖεβ (413): “"ἼΠδῪ 5δοσὶ- 

ἤσε ἀροὴ {πὸ ἴορβ οὗ ἰμ6 πιουπίαϊη5, ἀηὰ Ῥαγηῃ ἱποθηβα ὑροῇ 

{π6 8115, υπάϑῦ ἴΠ6 οδῖκ, δηὰ {πὸ ρορΐδγ, δῃὰ {πὰ τογοριηίῇ, 

Ὀδοδυβε {Π6 5ῃδάδ {πογεοῦ 15 σοοά: {πεγείογα γοιζ ἀδιρῃϊοιβ 

σοπηηλῖ ννογοάοπι, δηά γοιιγ Ὀγιάδς σοπληλῖ δά] τοῦ "ἢ: ϑαῖδἢ, 

5ῃογίνγ αἰαγνναγάβ, βσρθακϑ οὗ {π6 του Π [ἢ 5, ἀπά σραγάθηβ, ἴῃ 

ΜΠ {πὸ ΙΔοἷαΐτγοιι5 ᾿υἀἀΔ 165 ἀε! ρὨϊεά (1539); τῇ {1Π6 ἀρὰ οὗ 

]εγαπηδῆ, {ππ6 βἰδηάίηρ ρῆγαβα, ἢ σοπηδχίοη Ί ἢ ἰἀοϊαΐγοι 

ΟὈδβαδγνδηοοϑ, 15. “ἸΡΟΩ ὄν ῦΥ ΠΙΡῊ ἢ1]1], δηα ὑπάδτ ὄνου βργοδά- 

ἱηρ᾽ ἴγεα,᾽" ]76γ. 230 (οἵ, 46 172); κι Κι. 1433.2 Καὶ. 1γ10, οἔ, 164 (41] 
Ὠευι.); ΕΖ. 618 (οὗ, 2038); ““Ἰροη πε πιουπίαϊη5,᾽" ΕΖ. 180. 11. 16 

2295 15. 657; ““υπάδγ ἄνεγυ βργεδαάϊηρ' ἴγεα,᾿ 15. 5 γὅ [6γ. 413, ΤΣ 

ἕαςϊ {παῖ συοῖ βροῖβ τνεσὰ δαεϊθοϊεα ὃγ τῇς (δηδδηϊΐεβ ἔογ {Π6]Γ 

Ι(ΔΔο]αίτγοιιβ γιῖθβ, δηά οἔἴζεη, 18 15 ργοῦρδῦϊθ, δαορίοα ἔγοπι {ΠῈπὶ 

ν {πὸ ᾿πηπιργαηΐ [σγδϑ 65, σαυϑοα [Π6πὶ ἡδίιγα !Υ ἴο 6 τα- 

Ῥαιάεα νυ εἰγοηρ αἰσίανοισ ὃν Ἠθῦτενν ἱεριϑαΐοτα δηά 

Ῥτορῃεῖβ. Τῆδ ““Ρ΄δοαβ " δυάδα ἴο ἀγα πὸ ἀουδὲ {πὸ ΠΙΘΞ, ον 

τί ἤοῖ4] πιοιιπάς (ΑΝ. ““ΠΙρΉ-ρΡίδοα5 ἢ), Π δοσοιηρϑηνηρ 

ΞΉΓΙΠΘ, ΟΥ̓ ΟἤΔΡρΕΙ (2 : 1 Κι. 1231 14χ82, οὔ, ΕΖ. 1616), Α]ῖαγ, ὅζτο., 

γεοϊεα ("θα 1} 2 Κ. 218 αἱ.; ““πιαάς,᾽" 26. 2418 αἰ.) ἴῃ βυςῇ 

Ἰοσδιττῖας (6... τ Κι. αἰ 1433 ΕΖ. 615 2028); 566 ποῦ [ΠῪ οἡ 

Να. 2202 (Η) ΥΌΦΠ ὈΠῚΘΞ 9 ΠΡ. 
ΝΥ {πὸ 51:165 γεξογγοα ἴο ννεῦε οποόοβδθη ἔογ τοὶ ρίουβ ρυγροβοβ, 15. ποῖ 

«εδηϊεῖν βἰδίεά, δηα οδη οηΐν ὃς ἰηΐετγεά Ὁ. σοπ)]εςίτε. Τγϑαβ πᾶν πανα 

Ῥοϑιτοη (δογογε ἰ6 5..0].) σδῆοννβ (ῃδὶ {πῆς ριυηοί. 15. σογγδοῖ.--- 3, ΠΩ 5) 
πε ψνογὰά τῇδυ ροβϑίθίν, 1κὰ {πῸὸὶ Αγδῦ. "παζᾶνι, να δοαυϊγεά ἴῃ ΗθΘΌ. 
{πὸ 86η5ὲ οὗ “"ςασγεα ῥίασε'" ; Οτ. 126 281} τ 85. γδ (οὗ, (1) 76γ. γ13,---Ον Ὁ) 
οἡ 9᾽.---|}"] ποῖ φγέδηι, Ὀυϊ 52γεασέπρ, Ἰεχπγίαη,---αἰνίαγβ, χοορὲ 5. 92} 
(9 9) 1 (οἵ {πε εἰρῃίεουβ, ππάσγ (ἢ ἢν. οὗ ἃ ἰγϑς), δ. 4' (Αγαπι.), οὗ 
ἴγεοϑ οἵ ἰεανθβ. Τα αἰγπι. ἰ5 ποῖ σοτίαιη. Ατγαῦ. γα ελια 15 10. δ (πγθη 4}γ) 
ἤαχ, ἤαεοιίαί, τυραξ : ῥοςείδιγν, ἰὨογείογς, {πὸ ρυίηηιαγν πιεδηϊηρ οὗ ἴῃ6 τοοῖ 
τὰν Ππᾶνὸ Ὀδοη 20 γαϊὶ αδγοαα ἰοοσεῖν, ἴθ ἩΦΘΌ. υδεά [Π|. οὗ ἰγεος, ἰπ Ατδθ. 
Δρρίοἀ Κρ. ἴο (π6 πη, (ζ δασύς, ἀλισώδης, εὔσκιος, κατώσκιος, σύσκιοξ. 
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Ὀοεη βεϊεοίεά, ραν ἔος (ῃς γεάβϑοη δϑϑίγηοα Ὀγν Ηοβεβ, νὶζ. ου δεςουηΐ οὗ 
{πεῖς βῃδαδάς, θυϊ ρδγιν α'ϑο θεοβδιϑα ἔθου νεγα οἴση τεραγάςα ἃ5 βδογεά 
(οη 1139); δηὰ 11} ἰορϑ, 1 15 σι ηθγα!υ δυρροβοά, ψνεγα σμοβεῃ 85 δεῖν 
ΟΡδῆ ἴο Βεᾶνεη, δηά πεᾶγες (ἤδη οἰπεγ ροίηϊβ οὗ εαγίῃ ἰο ἰῆς δεανεηῖν 
Εοάϑ (ἔογ δποίμες Ἵοπ͵βοίαγο, 5βες Ὃ. Ε. ϑπιῖῃ, 2.62. δδπι. ρρ. 352, 356, 
4λ58, 470 .). Απιοηρ (μ6 ἴβϑγδεϊίεϑ, αδἷβο, βδοτεαὰ δϑβϑοοίδίίοης ρδίμεγεά 
τουμά (δ 58π|6 βροίβ; πα οί γεϊιρίουβ σεγειηοηΐθβ, δηα {πεορἤδηιαβ, 

᾿δᾶτα ἀσβογδοά 45 ἰδἰκίηρ ρἷδος οὐ πιουηπίδίη-Ορ5, οὐ οἴπεσ ἊἽπιηδηςθϑβ (ἐ.Κ. 
αη. 223 7υἀ, 635; 5, 98.14.19 Ἰοῦ 2 5, 1553} Καὶ, 18᾽3.39. οὗ, 1ὴ6 ““πιουπὶ οἵ 
Οοά," οἵ Ηοτγεν, Εχ. 4) 453 24.381 Κα. 1τοϑὺ, ἀπᾶ υὑπάογ βδογοα ἔγεοβϑ (6ἢ. 1.25΄- 
14. 181] 2138 705. 2455 [υα. 6}}. 19. 2), 866 ζυγίπεγ, οη βδογεά ἔγεθβ, οὐ 11; 
δηά οἡ βδογεά ἢ1118, Βαια βϑίη, 56γ):. Κ᾽ εἶ.- Οεϑολ. ἴϊ. 231 Ἷς, 252 ἢ, 

8. Κὲ τλαίί δγοαξ ἄοτομ, 0. ΛΘΑΥν 85 γὅ (Εχ. 2323 4418). 
Τῇ σοπιπταηά ἰ5 πδίιγα Υ γερθδίθα ἤσγα, 845 ρίνίηρ᾽ σοιηρϊεῖε- 

Ὧ655 ἴο ἴδ6 ᾿ἰπ]υποίίοη οὗ ν.2. Οη 6 ““ΡΙΠ|ἀγϑ "(οὔ 6115 5) 

δηᾶ ““Αϑῃόγιπι,᾽ 566 οἡ 1651.32. (πμ56 ἐλοῖγ παρεθ ἐο ῥογίδλ 

(γ3) οἱ οΥΓὙ ἐλαΐ Ρίαςδ)] ἰ68 νεῦῪ ὩδπιῈ8 οὗ (π6 ἀδίτ65 πος 
νεπογαίθα δὲ 1 ἀγα ἴο ὈῈ ἑογροίίε (Ζερ. 16 Ζεοῖ. 1343). 

4. ἢ. ΟὨ]ἹΥ δὖὺὴ 016 βροὺ, 0 ὯΘ ΘΟΒΘΩ ὉΥ͂ ΗΪΠΙ|86017, Δ1Θ Β8801]- 

βο08, δηὰ ΟΥΝΘΥ δδοσθὰ ἄἀυ08, ἴο ὯΘ ρῥχϑδθηϊθα ἰο ΦθΒΟνΔῈ.--- 

4, Υ σλαϊ ποΐ ὧο 5ο, τ. 1.6. ποῖ ψογϑῃρ Ηἰπὶ, δἵ Ἔνεῦυ 5ροῖ 
ψὶπουΐ αἰϊπεϊησίίοα, δηὰ νυ Ιἀοϊαίγοιυβ τἰίθ5.---ὅ, ζρκ,,ο ἐλο 

2͵αος τολζολ )ελουαῖ, νοι» Οοα «λα σλοοςο)] [λ 6 βἰδηάϊηρ᾽ ρῇγαβα 
ἴῃ. Ὠι. ἴογ {π6 σδηΐγαὶ βδηοίιδγυ 1214. 18. 26 1.2515320 γ167-. 15.ὄ 16 χγ»γ8. 

10 ΣἸ86 4111 705, οἵ (Π3), ψ τ Π τ(ῃ6 δαάϊίοη (45 6 γθ) ““ἴο 5εῖ 
(ον) Ὦ15 ἡδΔπι6 ἰἤδγα "1221 1439, ἀπα ““ἴο σδιι56 ἢ15 ΠδπὶῈ ἴο 

ἄννεῖ! (30) {ποτα 1211} 1433 163- 6.11 262,9. ΤΠ Ἔχργαβϑίοη ὁσοιΓ5 
ποννῆογα αἶσα ἴῃ {ἢ6 Ηδχ., ἐπουρ ἢ {πὲ ἰἄδα {παξ πε ρΐδος οἵ 

ΒΔΟΓΙΗ͂ΟΒ ἰς ἴο 6 δρροϊπίβά Ὁγ ἀοά, ποῖ ὈΥ πΊδη, ἀρτεθς νἱτἢ 

Εχ. )οξῦ, ΟΥ̓ οουγϑα ἴπ6 ρίασα ἰδοιϊν ἀδοισηδϊθα Ὁγ ἴῃς δ6χ- 

Ρταϑϑίοη 15 [ογαϑδαίθπι, νοῦ 15 ἀεβογι ρα 5: ΠΑ ν ἴῃ ΡασΘαρῈ 5 

οἵ Κίηρϑβ ἄυς ἴο (πα Ὠεαῖ. σοπρηθγ, ἃ5 6 οἱἵν ψ Ὠοἢ ]επονδῇ 

[45 ““σβοβεη,᾽ 1: Καὶ. 8:4. 48 (οἵ. ν.16) 1113. 32, 86 7.21} 2 Καὶ, 217 237 

8. ὈΌΞ ΠῚ ὈΠῚΞΝ]Ι οὗ, 19. 261}; ς, γ3} (13κ5).---ϑο . ... ἼΦΝ ΟἿΌΣ ὃκ ὮΝ 
ποῦ ΠΜΞῚ ἸΟῪ ἀεὶ ἢ (Πς οοπδίγιοίίοη 15 υποογίδπ. (1) ΤΠπΠ6 Μαβϑογιίεβ, 
ΌΥ ρἰδεοίηρ ἰῃς αὐλπαΐ αἱ ὃν, ρεγῇ. αἷβο ΌΥῪ νοοδιϊζίηρ Ψὶ (ῃοἱ Κ᾿, 45 Ἐχ. 
294: γεῖ οὗ, ΟἽ, 155} ὉΥ ἴδε ε[άς οὗἩἍ πη, ν᾽}, ΟἹβ. 8ὶ ζ4 τ", 6-Κ. 8 6ι. 
Ε.}) 58ῆον ἰδαὶ {πὸ ἱγεαΐῖ 2 45 ἃ δυῦβί., οἰτυεϊέρρ, σοπηδοίπρ 2: 
ὙΠ στη, δηὰ τεραγαϊηρ ἴἃ 88 γοβυπιρίϊνε οὐ ΟἹροπ ὑπ: ἴῃ (18 οξ.86 
{μετα ΨἹ θὲ δὴ δηδοοϊυϊπου, κι δὲ 1π6 Ὀερίπηΐϊηρ δεΐπρ σονεγηοά 
ὍγΥ τῃ6 νογ οὗ πιοίΐοπ, νι ἢ 15. ἱπιρ] ον τὼ. τη6 τυγίοτ᾽ 5 πηπ, θυ {ΠῚ 
οοπϑίγυςίοη Ὀεΐης Ὀγοκοη ὉΥ ἴῃς ἰπβογίίοη οὔ ἸΎ 39. Α δυῦϑι. 19 Ὁ 
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Ου [Π6 τῃδοϊορίοδὶ ἀρρ]οδίοη οὗ ἴΠ6 ψνογά ολοοϑδο, 5εὲ6 ἔσο Υ 

οὐ 481: (ἢς ἰάδα 15 ἃ ἕδνοισιία οπα ἢ τυγιΐοσβ οὗ ἴῃ6 ὨὈδαί. 

50Ποο].---Οπμέ 97) αἰἱϊ γοι7 ἐγί265] σοτὰρ. 1 Κα. 816 1132 1431 Καὶ, 
217 (411 Πλεα1.).---- 70 τοί λῖς παρ ἐλ67] 50 ν.321 1434 1 Καὶ. οὗ 1188 
2 Κα. 2141 σοπρ. ἴπ6 ρᾶγδ116] ρῆγαβθϑ “"ἴο σδιυϑθ 5 πδπΊῈ ἴο 

ἄν εὶ! (1319) ἴπετγα," ν.}] 1423 162. 6.11 262 ἴετ. γ}2 (οὗ ΘῃΠΟ}) 

ἘζΖτα 613 Νβεῆ. ιϑί (οἵ. 5. γ47), δῃηὰ “παῖ ΤΥ ΠπᾶπΊῈ ΠΊΔΥ δ 

τΠογα ἡ τ Κὶ 816.29.2 Καὶ. 2427, 

Τῆς μπαρισ, ἢ (Ὡς Ηδεῦτεννβ, 15 (Π6 ἐχργοϑϑίοῃ οὗ πε παίυγο-- -ἤσησα 
(6 ρῥγορδείβ, ἤθη ΠΟΥ νυν ϑἢ ἴο ἀδβοῦρε ἃ ρεΐβοῃ οὔ ρίαδος νυ ἰἰ8 γεᾷ] 
ομασγδοίεγ, οἴζΐεῃ βἂὺν {πὶ ἰἃ νν}}} Ὅς εαἰδα οὐ πανιφαῖ δεςογαϊηρν, 15. 135 48 
Δοῖ 625 13 ἘΖ. 4855 δις. : "16 “παπιὲ οὗ 7 πονδλ᾿ 15 ἢ. πα σοπιροηάίουβ 
ἐχργοβϑϑίοη οὗ Ηἰ8 οπαγδοίοσς δηα δἰγίθυΐϊοβ, 85 Ηδ π85 γενοαϊθα ἴπθηὶ (ο 
ταθη " (Κιγκραῖγιοῖς οὴ 5. 5}}}: ἰο δοὶ “"ἔογ ΗΪ5 παπιε᾽ 8 ϑα κ᾽ (5. 223,19 
141.} 8. 489 ες. 147: Ἐ α].} 15 ἰο δοῖ ἴῃ διῇ ἃ πιδηηοῦ 85 ποὶ ἴο δε6116 Ηἰ5 
τενεδὶεα παίυγο ἰοπονδῆ 5 γενθαϊεὰ παίυτε 18 βρεοῖδ!ν δϑϑοςοίδίεα νἱ ἢ 
Η!.5 ρεθορῖες, [ϑγδεῖ, απὰ ἢ Η15 βαποίμυδγυ ἴη 118 πιάϑὲ : ἢεποα Ἧς ν"]] ποί 
ἔογβακε Ηἰἷβ ρεορῖε ; ἴογ ἤδη ἴϑγδεϊ βυῆεγβ σοῃϊυπιεῖν οσγ γοργοδοῇ, ἰἰ 15 ΗῚ18 
ονη πδπὶὰ ΜΙ οἢ ἰ58 ἠγοΐδπεά (1 5. 123 15. 481} ΕΖ. 2οϑ' 14. 33. ,630-22) δΔηά (ἢς 
βϑαποίυδτγυ 15 ἰδ6 ρίαςς οὗ [οπονδῇῃ 5 “" ἡδπὶς," Ὀδοαυβδε Ης πόζα νουοῆϑβδαξοβ 
(6 5ροςία] τοΐκεπ5 οὗ Ηἰ5 ργεβεποα δηά ρύδοίουβϑιυ γεβροηάβ ἴο Η!5 βεγνδηΐίβ᾽ 
«ἀανοξϊοηβ (ςοπρ. Οεἤΐϊεγ, Ο7. 7Ζλεοὶ. καὶ κα ; ϑεοδυζ, Ο7. 7ΤΑεοῖ. Ρ. ςι4 1. 
[11.122 1.]. Τῆς ἴεγηι 15 ὅγϑί ἔουπα ἴῃ σοηηεχίοῃ ] ἃ βαηοίυδαγυ ἰῃ (ἢ 6 
Βοοῖκ οὗ ἴΠὸ σονεηδηΐ, ἔχ. 2025 “1ῇ Ἔνεγυ ρἷαδος ννῆεγε 1 νν1}} οαυβα τὰν 
πᾶπια ἰο Ὀ6 γεπιεπιρογεά (ογ σοπιπιεπιογαῖοα) (Ὁ ὍΦ᾽ ὙΣΙΝ ἼΟΝ ΟἹΡΌΣ 033) 
---νἱΖ. ἴῃ οοπϑοαύδηςα οὗ βοπια πηδηϊξοβδίδι[οη οὗ ΠῚ Ὀγεβοηοο--- “1 νν}}} οοπγο 
απο ἴπεο, ἀπά Ὁ1655 πες." βαϊδῇ (187) .8115 ἰῃς Τεπιρὶς “ἴπὸ ρίαςς οὗ 
7οΒοναδ᾿ 5 παρ" (οἷ. ] τ. 417); δηά {πῸ ἜἼχργοβϑίοῃ “"ἴο δυϊὰ δὴ ἤουβε ἴο 
]ο μονα 8 ἡδπιθ᾿ [5 ἔουπά 2 5. 181 ΚΚ.λ43 ς}7. 19. (8. δὴ 817-20. 41. 46 (4ᾳ}} Π 6υ1.). 

(Ενεη) 20 λὲς ἀποοιἕηρ ὁλαὶὶ γ6 φοσῖ (ἸΦ ΥἹΠ)] ἐ.6. ταβογέ {ΠῚ πὸ γ 
ἔοτ τε! ρίουβ ρυγροβεβ; οοπιρ. Απὶ. σὅ ὈΝΠΔ ἸΖΣΣΥῚΠΙ Ὀδ), αη ἃ ΨΠΠ 

Οοα 45 οὗ]. απ. 2523 5 5. οϑ αἰ. (οἴ. οὐ 1811).----Ο6, ΤΙ ΠΕΟΓ 41] 

βδοῦ ῆσαβ, δηά οἵποῦ βδογϑα ἄτι65, ἃγα ἴο θ6 Ὀγουρῃϊ: ν]Ζ. (1) δηά 

(2) δωγηἐ-οδεγίηρς ἀνα σασγίοος (Ὁ ΤΙ2]), ἴΠ6 ἔννο σοπιπιοηαβὶ 

ἄοεθς οΐῖ, ποννονογ, οσουγ οἰβοννῆογε: ἤσηοα (2) Κιποῦ., Κεῖ, Οὐ}, 
«ηἰ οἰποῖβ, ἀἰδγερσαγάϊηρ (ῃς αὐληαΐ, τεπάογ 85 δὴ ἰηΐ,, “(δῖ ἢς (ον 
10) πᾶν ἀννεῖ! ((Π6 το), ἐ.6. ται ΗΙ5 ργθϑεηοα ἰἤογα αν δὲ δὴ δριαϊηρ 
οὔθ. με οδ᾽δθοϊίοη ἰο (2) 18 {παῖ Ὁ ἰ8 ἱπεὴ βοπιεννμαΐ οἰΐοβα (ἴον 
ὈΨΦ ἸῸσ πα οἰσυ---566 αδονε--ἶβ ἃ ΒΥπογτπ οΟὗἩἨ ο΄ ἸῸσ 3750), ἀπ Ἷοπια5 
ἰῃ ἰαπιεῖν δὲ {πὸ οπὰ οἵ {1ὸ βεηίθηςς, ποῦ 18. «(ΤΊ σοπδίγιθα οἰβοννμεγα 
ἢ κ Οὗ της ἡῥίαεε τεβογίο ἴο; {πε βεηΐεπος αἶβο 18 ἀδοϊ θα ΐγ πιοῦα 
(οτοῖθῖο, ἱ{ οροὴ ὅκ Ὀς τοβυπιοά, αἴλον (Πς Ἰοηρ ἱπίογνοπίηρ, γεϊαϊῖνε οἴλαβα, 

ΌΥ ἃ 5Υποηγπὶ δυοῖ 85 1)37.--- ΠᾺ2}] 54πι. (αὶ ΠΠΝΔῚ; οἷ, Βονγενεγ ν.7.3, δηά 
566 οὐ 13}, 
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Κιπάβ. οὗ βδογιίῆοε, οἴδη πηθπιοηδα τορεῖποῦ, δβροοῖ αν ἴα 

Θαοπεγαὶ ἀδϑισ πΠδίοηβ οὗ βδοζιῆςε (ἔχ. τοῦῦ 1812 ο5. 22535.381 5. 
615 1.38. 2 Κα, εἴ (Νδ' ἀπιδη) 76ζ. 732), [86 “" 5δογίῆοε " βρβοῖδιν 
ἰηοηἀ64 ἴῃ δύσῃ σᾶ565 ΌΥ 2) Ὀοΐηρ ἀουθί]655 ἴῃς {πᾶηκ- 

οἴξεγίηρ' (ον), ννῃϊσἢ ἴθ οἴ μοΓ βἰπη]αγ ρα55αρΡῈ 5 566 πΠὶῚ5 ἴο ὃ6 

σοπιρίηδα ἢ ΠΡ 85 ἃ ραγϑ!]εῖ ἴο ὉΠ] (6... Εχ. 2034 245 4.28 

1 5. 1081329). Ο 656 ἔογπβ οὗ βδδογιῆσε, 566 ΠΊΟγΕ ἔ1}ν οὐ [(ον. 

Ι. 3; οὗ, νεῖ ἢ. 2 ὴ 2. ἡ. 6ο Β᾿; (2) δήζλδς, 5866 οὐ 1432; (4) 2λὸ 

οογέγίδιέίοη (ἀδαυό-ο}76 7179) ο7Γ νον παπαῖ, 1.6. ““ΜΏΔι ἰῃ6 Παπὰ 
ἐἔς ὦ (Ὁ 5) ἔγοπι ἴῃς ργοάιτος οὗ {π6Ὸ 501], Νιι. 1519 (Οδι111), 

45 ἃ σορῃίγιδιξίοηι ἴο τῆς βεγνιοα οὗ (ες θεῖν. Τῇ ὑθᾶρὲ οὗ {Π6 

[δγπὶ πᾶ ῖκο5 τ ργόρδῦῖα [δὶ {πε ταΐδγεποα 15 ραγγ ἴο {πε ἢτγϑί- 

[γι 5, ἃ γαριϊαῦ δηά δποϊεπὶ οἤεογηρ (Εχ. 2316.1531η ΤΕ; )ι. 

262; οἵ, Νυ. 1813 1η Ρ), πίοι οι] οἴμογννιδε ποῖ Ῥ6 δἱυάδὰ 

ἴο ἴῃ {π6 δηυπιογδίίοη, ραγΕΪΥ ἴο οἴπαγ νοϊιηΐαγΥ οἤδγιηρ5, 

[αἰκθη ἔγοσῃ ἔπ ργοάμποσ οὗ {Πς 5011, βιοῦ δἃ5 εγα ργεβεηϊθα δῖ 

{π6 ἴῃτδα δηπιδὶ ΡΠ ρτ παρ 5 (566 τΟίοῦ. 14. 160-17) 
“Ἡραδνε-οἤεγιηρ ᾿ (ἐγῆριᾶλ) 15. ἃ ἴεγπι θεϊοηρίηρ ἴο ἴῃς ῥγιθϑεν ἰογπλη- 

οἷοξυ, Ὀοϊηρ' υδεά ργίπορα!ν Ὁγ Ῥ δηὰ {πε ῥγίθβεν ργορμεῖ ἘΖοκίεὶ. Αη 
οχαπιϊηδίοη οὗ ἴῃς ραββαροβ ἴῃ Ψ ΠΟ ἩΘΤΉΝ, πὸ ἼΗς τορπαΐς νεγῸ ὉΤῈ, 
οσσιγ, σῆον" 5 ἰμδὶ ἰἃ ἀοος οὶ ᾿πιρὶν δην για τ οην,᾿ Ὀυΐϊ τῃαὶ 

ἀςηοῖοβ ργοροῦν ννῆδί 5 :),)6α] 77 ἃ ἰάτρεγ πια55, ογ βδεραγαίε ἔγοπι 1ἰ, ἔος 
βδογεά ρυγροβοβ ((α οἴςῃ ἀ ; ἂν ΚΡΊΣΊΘΝ,---οΙ ἢ ἐχργοβϑιηρ ἴῃς ἰάοᾶ 
οὗ σεῤαγαξίομ : 50 ΕἸππεστεππα τε Δη 1. οὐ ἴον. γ3, Καὶ] οἡ ἴμεν. 
"δ᾽ Ὅςῆϊεγ, ΟΖ. ΖῆἼεοῖ. 8 133, δς.)., πο, ὦ ςοηίγ δυ(ίοη5 οἵ 
ΠΙΟΠΟΥ͂, 5001}, διε., οὔπεγτοά ἴοτ βαογοά ρυγροβοβ, Ἐχ. 253. Νιι. 188 (οὗ (ῃς 
5ΔογΠς 65 ἡδηϊεά ἴῃ ν., ἰγεαϊοα σΟΠΟΓΑΙν ἃ5 σοπίγιδυξίοηβ ἴο {πε βαποίυδγυ) 
41.9.4. ΕΖ, 45,516 Ἐν, 835; ἘΖ. 45,. 6.7 αἱ, οὗ Ἰαπά τεβεγνεά ἔογ ἴπε ρυιθϑὶβ 
πὰ 1νενιϊε5. [ἢ ςοπποχίοη νν ἢ βαογιῆςεβ ΠΟΥ 15 ΟὨΪΥ 5εα βρεοῖδην 
οὗ ρογίϊοῃβ “(ακβη οὔδ'᾿ ἔγουῃυ. {π6 γεϑί, δηα ἔογπιηρ' {π6 Ῥυίεϑί 5 ἅἄυς (ἐν. 
1,εν- γῆς, πα 65ρ. ἐπα ““ πρανο- ΠΡ Ὴ,  νΠϊοῖ, νπἢ τῆς “Ἰνανε-Ὀγεαβί," νγᾶ5 
(ῃς ῥγοϑτ 5 ϑῆαγεα οὗ {πῸ6 {πδη- βεγίηρ, ἐδ. γ53. 8. α1.). Ἐργ Ὀσστ, 566 [μεν. 
29 415 68,5), αηὰ ἔοτ ΠΟΥ Ὁ οοπηδίποά, Εχ. 3532) Νυ.. 15}3..39. 18|9.39 Ἐκ, 4 
(οὗ Ἰα»"αἢ. υξεα Αρϑοϊυζεῖγ, ΠΟΥ σοπιπηοην ἀδποίο5 μἱ 5 (θη ἴγοπι τῃς 

Ρτοάμπος οὗἨὨ πε ἰδπά, ννβεῖμον τῃς τῆς, οὐ ἢγϑι- γι 5. δηᾶ ἤγϑι !πρϑ; 50 
ποῖ ΟΩΪγΥ 2 5. 131 (Γ τὰ ἴαχὲ ΡῈ βουπά), Νὰ. 1519.2} 1811 (5ες ν.}30) 4. 38.38.9 
Ὀυΐ 4ἷἰβϑο 2 Οἢ. 41" 15. 1. (966 ν.δ: 6) ΝΘ". τοὔϑ' 40 (67. 39) 1,.,χ4 1χὐ Ἐχ, 20 445 
Μαϊ. ,5Σ8 (“πῆς απ “ργνα δι," 5. Πεγο). ΠΟΤ 15 βοπιείπι65 ἰΏ ΑΝ. ΕΝ. » 
τορτοϑδοηίςα Ὀγ ογονγίησ, οὐϊαίΐον, (ἢ 6 ἀδυα] τοηάεγίηρ οὗἁὨ Ἰ2ὴὉ; ὕὈυϊ τῆς 
Ηεῦτονν {πὰ ἔννο ποτά. ἐἰβον ἴῃ (Πποῖγ ἀρρ!Ποαίζίοη σοηϑιογα θῖν. 130 
ἀορμοίοϑ δὴ οἴδογιηρ δ. “"Ὀτοιι μὲ πραγ," οὐ ““ρτγεβεηίοά," δῃᾷ δ ρρ οα 

σϑῃσοίαῖν ἰο βαογίῆςος, [νον. 13 2ὲ γηἱ Δηά [τΓτοσπσοεν ἔπιος : ὀοχοθρηΐῖ ΕΖ. 

208 ,οἱ, αἰννᾶγϑβ ἴῃ Ρ (ογ Η))].: πϑὺῃ σογγεβροπαᾶς γαίῃογ ἴο “" σοπίγιθυίίοη," 
δηᾷ 5 οἷν υδεα οχοορίὶ ὶ 1.}} δαςγῆοο5. 
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Τῆς δαάαϊοι “οὗ γουγ μαηα ᾽" (50 ν.}7: οἷ. 153 1610. 11 γηάγκδ 

[Πὸ δεγηγπᾶλ ἂἃ5 ἴΠ6 ννογβιρρογ᾽β ρεγβοπαὶ οβδγίηρ', γτοπογοά Ὁν 

Ὠιπὶ ἀε]  εγαϊεῖν δηὰ νν}}ΠΠΡ]γ.---[(5) ἀπὰ (6) Κοκ7 υοτὺς για γ017 

,ΡἘό- ποῦ ογεγίτιρς, 1.6. Ἔχιγδογαϊπαγυ βδογιῆσαβ, οβεγεά εἰμεν 

1 Ρογογπιῆσα οὗ ἃ νονν, οἵ ἔγοπιὶ ἃ βροηΐδηδοιιβ ᾿πιριι]56 οὐ 

[Πε ραγί οὗ {6 ρίνοσ. ϑιυιοῦ βδογιῆοοβ πρὶ ἴακα πὸ ἔογπι οὗ 

εἰζπεῖ {πδηκ-οβεγίηρβ (Ὁ ὉΡὉ) ογ΄ Ῥυγηϊ-οἨετίηρϑ (1μεν. 2215: 31), 

ἘΠΟΙΡῺ τῆς ἔογπιοῦ ρροδῖβ ἴο ἢανε Ῥεθη ἴδ6 πιούα τϑι4] (μὲν. 

16): 56εὲ6 οἡ ἴπεϑε ρ85586Ρ65.---(7) 716 “γεζ,έηρς ὁ }7Ο.}7 οΧολὶ 

“ηΩ 7 γομ» δῆδορ: 566 1519.28., Ἐχ, 122. 12. 2239 (80) ,.419{. (Ε); 

ΝΝα. 1818:18 (Ρὴ.---ὔ, Απώ ἐλεγὸ γὲ 5σδαίδ φαΐ, ὦ ο.}] ἴὰ ἴῃ6 οδβ86 οὗ 
βιυσῇ οἴεγιηρς (ποίδοῖν {Π6 {Πδηκ-οΟἤ γι ηΡ.5) 85 ννεγε δοοοπι- 

Ῥϑηϊδά ὉΥ ἃ βδογίῆοιδὶ πιθαὶ, [6 ννουβῃιρρογ᾽β [δ π}γ δηά ποιιβα- 

Ποϊά ψεῦε ἴο 5ϑῆαγα 1 τυ Ὠἰπὶ: 50 ν.18 14338.26 (1 {Π65}, 1520 

(ἢγϑι!ηρ5), οὗ. 271. Εογ οἴμεγ δ᾽ ιιβίοηβ ἴο “" εαἰϊπρ',᾿᾿ 85 δῇ 

δεῖ οὗ ννοσβῇϊ!ρ, οὔ σοπη πη, ΔΟσοιηρδηυ Πρ 5δογιῆοσα, 566 αη. 

4140.54 Εχ, 1813 24111 5, οἱ Ῥ5. 2280 (239). ἴῃ {ῆ6 5ούν!οα οὗ ἴα]56 

φοάς Εχ. 4415 Νιι. 253.- - ϑοίογο 7ελουαλ] ἐ.6. αἱ ἴῃε Ξαποίμπαγυ, 

45 ν.13.18...33.26. δηά [γΓραθα ΠΕ (1 5. 113.16] ἀν, 1δ. 11 δι6.).---- 

ΑπΩὼ γὲ «λαίξ γογοῖσο ογι αοσοιηέ οΥΓὙ αἰ ἐλαΐ γε μὲ γον» λαρά 1ο] 

Ὃ ΓΟ (ρθουν ἴο Ὠϊ.) ἀεηοΐθ5 δὴ μρμαργίαίηρ, 6ηι 16 }Ὀ᾽Ί56, 

Ἔβρεοῖδ!ν οπα οοηπεοίδά ἢ ἀρτίοαϊέαγε (σγηοη. Ἵ ΠΟΣΘ: 566 

Οὐ 27) ν.18 1510 2221 288.20 7 Τα σγδο]ῖα, θη 6 Ὀγίηρ5 ἢῚ5 

οἴἶιεγιηρϑ ἴο {πε βαποίυαγν, δπὰ ραγίαϊεβ οὗ {πΠ6 βδογιοῖδὶ πηδαδὶ 

ὙΠΙΟἢ ἃ θουπηΐθοιιβ γοαγ 45 δηδοϊθα πη ἴο ρΡγονίάα, 15 ἴο [Πδηῖ 

]θβοναῖ νυ ἃ Ἰἰογουβ ποαῦί ἔογ ἴῃ6 ϑιισοθδα ἢ νὨΙΟἢ ἢ15 

ἸΑουτς να Ῥεδη ]6556ά.---αΐλ ὀἐεσοοα ἐλ66 21. 

8-14, ΤῊ.18 ΟΘη Γ8 σα ϊοη οὗἠ ῬΌ]10 ΤΟΣΒΕΪΡ 18 0 6οπ}0 ἰηΐο 
ΟΡΘΙΑύϊΟη 88 8001 88 ΙΒΥ86] 18 ΒΘΟΏΓΣΘ ἴῃ Δ }88}.---8. ΤἼΘ ἱγγερὶι- 

Ϊατ, Αὐριγαγν νούβῆὶρ οὗ {π6 ν ]]ἀογηθϑβ 15 ποῖ ἴο σοπίϊημα ἰη- 

ἀεβηϊεῖγ. Οὐοπιρ. Απ|. 525, υνῆογα 1ἴ 5 ᾿π|ρ]16 4 {π8ΐ 5δογιῆσος 

ὑνεγα ποῖ οἤεγεά ἰη ἴπΠ6 νη] ςἀογη655.-- Εἴ 67») ὕπαρ τολαϊδοσυθ᾽ ἴδ 

γίρλέ ἐρ λὲς οτῦγε 6565] σοπηρ. ἃ. 15 2135 (οὗ {πεὶ ρογοά ννῆδῃ 

ποτα ννὰ5 πὸ Κιηρ' ἴῃ [5γδοὶ ἴο ργδβογνα αἰβοίρ! ας πα ογάδτ). 

ΒΥ λογὸ απὰ ἠο- (αν 15 τγδαηΐ (ἢς ρεγιοα οὗ ἴπῸ ρεορῖς᾽β βοϊ]οιιγῃ 

ἴῃ {π6 Βεϊά οὗ Μοᾶαρ. Αἱ {πὸ ςαπια {ἰπι6, ἂ5. ΟδΕΕΠ1 ταπγαγκϑ, 

[ἢ ἰοΓπι5 οὗ {πε ἀεβογιρίίοη ἀγα ἢ ἀοιδί σοϊοιγεαά Ὀγ {πε οἷτ- 

7. “Ν] Ξ τυλογοίμ ; οἵ, οὐ γη}9, 
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ουπηδίδηοοσβ οὗ {π6 τυτϊογ᾽5 ονῃ ἄδγ, ἤδη βδογιῆσα ννδᾶ5 οβεγεά, 
ΜΠ ΡγοΡΔΟΪΥ ἃ ἰαχ τἰϊιδῖ, δ {πὸ ἰοοδὶ βσαποίυδγι6ς.-- -9, Τῆς 

δχουβα ἴογ βιιοἢ ᾿σγαρῦ!γτ165 : [5γαρὶ ἢδ5 ποῖ γεῖ εηἰογεαὰ ᾿ηϊο 

{πΠ6 σδουγα δηά υπαϊσίυγρεα ροβϑϑϑβϑίοῃ οὗ 115 ον 18πά6.---- 70 ἐλε 

γεδέ (ΠΠΓΆ))] ἐ.6. ἴο {πΠ6 ρίαοε οὗ γεϑδί : οἷ. τ Κὶ. 856 Ὀς, 951}.---ἱῦ. 
Απῶ λ6 τλαιδ ρνε γοι γεσέ, ὅσ". 50 2519 7οβ. 231, οἵ. 2143 (4) (ῬοῖΒ 

Ὠ3) 2 5. γῖ, οὗ. νι τ Κι. οἰδ(9, [πῃ 411] ργορδΌ {πὰ γεξεγεηοε 

ἰ5 ἴο {πΠ6 Ῥϑδοα βεουγεά ὃν αν δηά ϑοίϊοπιοη (2 8. 71 1: Κ. 

518.(90), ν.11 σοηϊαϊηϊηρ᾽ ἃ οονογί δ᾽ υβίοη ἴο {πε Τεηιρίς ἴῃ 7εγὰ- 

βδΐῖθπι, [ἢ6 ΟΙἿΥ 50 οἴϊεη ἀδϑογιρεά ἴῃ [ἢς Κίηρβ (5ες οὐ ν.ὅ), ἰη 

σογγεϑροηαϊηρ, ἴθ γπ5, 85 “"σμόοβθη "ὁ ὉΥ ]οπονδῇ ἔογ Η!5 δῦοαεο.-- 

11, 8ε6 ν.δ.86, ἔγοπι ννῃ οὗ {Π6 Ἔχργοββίοηβ υϑεάδγα Πο5Ε}ν γερεαίθα. 

--Απά αἱ νοι» σλοίρε υοτῦ5] [Ὡς ἐχργεβϑίοη 566 ΠῚ5 ἴο ἱπηρὶν {παῖ 

[π6 νοῖν Ὀεΐπρ᾽ βοπιθιϊηρ Ἔχοθρίοηδῖ, ἐπ βδογῆσε οἤεγεα ἴῃ 

[1Π]|πιεηΐ οὗ τα ννὰ5 οὗ ἃ βυρογίον [ιηά.---19, Α πα γὲ «λαδέ γεοῖσε 

δεύογε 7ελουαλ νοῦ οὐ] ἴα ἨοΪγ ον ἢ νι οἢ ἃ βδοσγιβοῖδὶ 
εαϑὶ (πο 15 Πογα πιεδηΐ, 566 ν. 7) 15 ἴο θὲ οεἰεργαίεά, 15 εἶϑε- 

νῆογα αἷσθο ἴῃς οδ͵]δοῖϊ οὗ ἃ βρϑοῖδὶ 1π]αποίίοα ἴῃ Ὠΐ. (ν.}δ 145 

1611.ὄ 16. 2611 277; οἴ, [,δν, 2220 (Η) οὗ τε]οϊοίηρ ἀστὴρ τῆς Ἐεαϑῖ 

οἵ Βοοί5).---Α{4πῶ ἐλ Ζουΐ6] Ἀδτα ἴἢ6 [ιονιῖθ, νῆο δδ5 πὸ 

τογγιίογαὶ ροβϑεβϑϑίοη οὗ δἰβ οὐνῆ (109), δπᾶὰ 5 δοσογαϊηρῖν 
ἀδροηάεηϊ ἔογ πὶ συϊδβιϑβίδηοα ὑροὴ ψνῆδὶ ἢ τεοεῖνεϑ ἔγοπι 

οἴμεοίϑβ, 15 ἱποϊι δά δ5ο αἀπιοηρ ἴμοβα ῆο δία ἴο ὃ6 ἰηνιτθά ἴο 

[Π6 5δογίῆοιδὶ ἔβαϑξί (5ο ν.1δ 1437 1611.14 2611), Οἱ, ν.19 χΧ4.39 2615, 
νυ οἢ κα νσίβα "Πυπέγαίϊα {π6 το 5 τεραγὰ ἔογ [86 [μνῖῖε; 

Δηά 566 ου 181.8,-- - 77αΖ ἐς τοϊξλῖρ γο7 ραξθ5] {.6. τεσ ἀβηῖ ἴῃ 

γουγ νᾶγίοιβ οἱ[165. Τἢΐϊδ υ56 οὗ ““ ραΐεϑβ 15 ρθου ΠΑ ΥΙΎ σμγδο- 

ἰογίβίιο οὗ Ὠι. (5εα πὸ Ιηἰγοά. ὃ 5), οσσυγγιηρ ἴῃ 1ς ΘοπΊῈ 25 
{{π|65, δηα Ὀαϊηρ ἔουηα Ὀαβι 65 οηἱν ἔχ. 2010 (“ΤΥ Ξ5ΙΓΔΠΡῈΓ 

10.11. ππὶ. .. ὉΠ] ΑΝ. ““Δηὰ τὐὐξπ. .. ἐλόη"; οἴ. οἡ 813.---40,. 
Ὁ Πὼ)] {πετα 8. ἃ ἰδηάδπου ἰπ ες. ἴογ ΗἰΓ5 ἰο Ὅς ςοηβίγυεά σι ἢ, 
ἈΡΡΑΓΟΠΕΪΥ 848 ἃ αἷαΐί, εονεποαέ; Οὐι. 457 ὃ πὴ πη 20 ρήυδ 17 ἕο, ῬΒ. 45 5 τπτι 
ίο γίυσ τἱαδ ἰο, Ἠοβ. τοὶ ἢ πα, 15. 5211  ῬΥΊΥΣ 20 ρίυφ τιρλἐεοιππεςς ο; 
οἴ, Ἐν. 8. 2825, Ζες. 9 8.---ΠῸ3 ὨΠ3ΦἪ] 80 1 5. 121} (Πευΐ.), οὗ, πΌ3 139 335.»ϑὁ 
(ροείῖ.) Ρυ. 133, πῸ3 Ῥοΐηρ' δὴ δοουβ. οἵ πιδηηογ (α- Κ᾿ 8. 118. 5); Ὀυΐ πο3Ὁ 36 
15. πογα ὑ504]1, ο1}} ἴῃ ροείγυν δηὰ ργοβε, [,εν. 25}8 19 )οῦ αἱ.-{-11. 22 τἱ 
5.411 Ὀ6, ας γεσαγας (πὸ ρίαςο, ὅς. Τα δσοεηίβ (ΔΙ ἢ σοπηεοῖ οἸροσ ἢ 
ΠῚ, πα βδεραγαίς [ἃ ἔγοπι τνῃαΐ ἔο!]ον"5) πιυβὲ Ὀ6 αἰπγοραγάςα : ΥΡΘΙ 15 

{π6 ἀρϑβοίυαϊς οαβθ, 8.0} 845 οσουγβ οοηϑδίδηςυ αἴογ ππὶ (18,9 2ι8 Νυ, 175 

2180 ἃςς.}); Ὁ. Ὀγτ, ξ 121 Οὖς. 1, 2.---11. “π30] οἷ. Εχ. 155 15. 227 375 αἱ 
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παῖ 15. τῖῖδίη ΤΥ σαῖς), τ Κ. 8517 (Ὀεαξ.) τ 2 ΓΒ. 638 ---18 ἢ, 
ΤὭε ᾿π]υηοίίοη 15 γεροαῖθά, ν τ σροοίδὶ γεΐδγεποςα ἴο [6 διγηιΖ- 

οἵὔεγίηρ, ἃ5 ἰῃοιυρἪ ἴΠ6 ἰεπιρίδιίοη ἴο οὔεγ {πὶ5 (οἴ. οἡ ν.δ) δἵ 

οἴδμεοσ ρίδοθς. πιρθς Ὀ6 ρΡδοι] αν βίγοηρ'.---18. 2... ουοῦν ῥίασο 

ἐλαΐ ἑλοι 5665] αἀπὰ νῆϊο, Ὁγ {πΠ6 δἀνδηϊαρεϑβ οὗ 115 δἰίβ (οἕ. 
ν.3), ταῖρμς δἰίγαοι ἴπεὰ ἴο ταί ἰ{ ἃ ρίδοε οὗ βδογίῇοε.--- 14, 
Αἱ ἐλαξ 7 α»ἢ σογερπαηζιρ, ἐλ66} νὶΖ. ἴῃ ἴῃ 6 ργεσερίβ οἵ ν. Ὁ ΤΠ 

16-106. ΑἸΣ)418, ΒΟΎΤΘΥΟΣ, ὑμδὺ 810 ἱπίθπ θὰ [ὉΣ ἴοοῦ, δὰ 

ποῦ [ὉΓ ΒΔΟΙΒ0Θ, ΙΩΔΥ ὯΘ 8141 δηἃ θαΐθῃ ἔγΘΘῚΥ ἰῃ ΔῺΥ Ρδχὺ οἵ 
[86 Ιαπὰ, Ῥχονἱ θὰ ΟὩ]ν ὑμδὺ ὑπο ὶσ Ὀ]οοὰ ὯΘ ποὺ σΘΟηδυπθα.---1ὅ. 
Ζῆοι ᾽παγνοε οἰαιρζον (Π}})] 5686. Ὀεῖΐον .--- 4,16» αἱὐ ἐδθ αἴθε 76 
ΟΣ ἐὰν ςομἱ] (82 ΤΑΝΕ 523) ν.320.21 186 χ 5. 2420 6): Πὲ Ῥαϑί 685 
Ηος-. 1οὉ Τεγ. 23:7.---“ςοογήίρρ᾽ ἐο ἐλ δίσοοίγιρ, ὦ ο.} 1.6. ἀσοογά- 

ἸῺΡ 8ἃ5 ἴῃγ πιδδηβ, ἰγοιρὴ Οοα᾽5 ὈΙαςϑιηρ, ρογπξ {π66; 50 

16}7͵--7ἢ6 ιποίδραρρ ασμα δε οἰσαρ πᾶ» δαΐξ ἐδόγεοῦ, ἂς οὗ ἐλα 

Φιασοέϊο, σπα ας οΥ ἐλο λαγέ] 50 ν.33 1923. Ο {Π6 δηϊπιαῖς παπιεά, 

56θοῦ 145. Τἢα πιϑδηϊηρ 15 [πδί δηϊπι4}5 50 5ἰδίη, Ἄσνεη {που ρἢ 

οὗ ἃ κιηά δὶ οουϊά 6 οεγεαά ἴῃ ϑδογιῆοα, πῖρῇξς Ὀ6 δαΐθη 

ἔγεοϊγ, {|κὸ σαπῖα (ἡ ῃοἢ τνᾶ5 δ᾽] οννεά ἴο ὃς δαΐθη 45 οοά---56 6 
14ὅ---ἰΠοιυρῇὴ ποῖ δοοερίεα ἔογ βδδογίιῆσδ) ; [86 πιϑδὶ ννὰ5 ποῖ ἃ 

δδογίῆοιδὶ οηθ, δηά ἱπογείογα ποθ ραγίδκιηρ ἴῃ ἃ πϑοϑά ποῖ 

ὄνϑ Ῥ6 σογοση 181 ““ οἰεδη " ([μαν. 7201).-- 16, Ομὲν γ6 ὁλαϊ ποέ 
δαέ ἐλ δίοοα) ἰο εαἱ ἰμ8 Ὀοοά--οτν ““ὙΠῊ τπ6 ὈΙοοά " (ΟἽΠ ὑν)-- 
νν 85 ἃ Ὀγδοίίοα ργοδιριϊεα ἴο ἴῃ Ηδῦτγανν: {Π6 δηθααιν οὗ {πα 

ἔεε] ηρ' ἀρ ιηϑβί 1 (οἵ. ἰη οἴποῦ πδίϊοηβ, ΕγδαζΖογ, 726 Οοἰαθρ Βοιμρῆ, 

ϊ. 178 [.) 15 Ξσῃοννῃ Ὀγ 1 5. 1433. 84, Δηά 115 (ΓΙ ΟἿ δηά γεροδίεαϊν 

Ῥτομιριϊοα τη Ηδῦτγονν 6 ρΊ 5] δίίοη,---Ὀοΐἢ ἴῃ 1. (1219. 38.236 5}. 33). 

δηά ἴῃ πε οἵπεγ (οάε5, ν!Ζ. (Η) [μὲν. 1710:14 (45. ἢδγα, ἱπηπιϑαϊ- 
αἰεῖγ ἔο]οννηρ' ἃ ἷανν οη {Π6 ρΐἷδος οὗ βδογιῆςβ) τοϑό, δηὰ (Ρ) αῃ. 

οὐ ἴ,ἐν. 417 γ3θ. (οἔ, ΕΖ. 3325. 8566 διγίμοσγ οἡ ν.38.-- -ΤῊς ρεγ- 
ὨλΙ55Ί ΟῺ ΘΧργεβϑαά ἴῃ ν.]ὅ ννὰβ ἃ πδοθϑϑδΎ σοηβδαιδηοα οὗ (ἢ 6 

Π᾿πλ|Δτοη οὗ 411] οἤεγίηρβ ἴο ἃ ϑἱηρίε βδηοίυδσγσυ. ΒΥ δηποίδηϊ 

ουπίοπι ἴῃ Ι5γδεΐ, 5β'διιρῃϊογ δηά βδογιῆοα ννεγα ἰἀδηίοδὶ (οἴ. ΡΗ]]. 

ῃοΐα, ὈαΪον) : ἴῃε Πεβῇ οὗ ἀοπιδβίῖο δηϊπια]β, συ ἢ 45 {πΠ6 οχ, 186 

18. Π531η] ἰῃ οἷά Ιβγϑεῖ, 859 βίαιε δὔονε, 411] βἱδιρῃίεσ ννὰ8 δδογίῆςο ; 
ἤδηςςα ΠῚ παίυ γα Πν Ἔχργαββεά ποῖ 20 σα δ ε7 βιγαρῖγ, Ὀυϊ 20 οἰαμρδέον 707 
σαογίος: στο, μούνενογ, ἰπουρὴ πε βαπὶς ψογὰ 5 υβεᾶ, ἴῃς οοηΐϊοχί 
ϑῆονν5 (Πδὶ 11 15 βίσιρρεά οὗ 115 υδυ8] αϑϑοοϊδίίοηβ, απ ἀσηοίες 20 σα εν 
ΒΙΠΊΡΙγ. 80. νι , 5. 2831 καὶ, τοῦ, 

[ο 
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5Έ66ρ, ἀπά ἴῃε ροδί (45 15 5111} [ῆ6 σα56 δπιοηρ' {πὸ Αγ 5) ννὰβ ποῖ 

δαΐθη δι]; ἤδη 1 νν85 δδΐθῃ, {Π6 5] δι ροΓ οὗ [ἢ δηϊηγ8]} 

ννὰ5 ἃ 58. ῆο! Δ] δοῖ, δηά [5 Πεϑἢ οουά ποῖ 6 ἰανν ιν ραγίαΐζε ἢ 

οὗ, αη1655 {Π6 ἔαϊ δπᾶ ὈΪοοά νεγα ἢγϑεξ ργεςοηϊαά δῖ δὴ δἱδτζ. 

Οοϊήραγα ἴῃ {πΠ1ὶ5 σοπηθχίοῃ Ἱ 5. 1432:38. νῆσγα {Π6 51η οὗ {ΠῸ 

Ῥθορία ἴῃ δαίΐηρ “ΚΓ τ[Π6 ὈΪοοά ᾿" ἰ5 γεοι θεά Ὀγ ἴΠ6 ογεοοι 

οὗ δὴ αἷίαγ δὲ ψ ῃοἢ (Π6 ὈΪοοά σδη Ὅ6 ρῥγορεγίν ργαοβοηϊεά ἴο 

]εβονδῇ : αἷϑο Ηοϑβ. ο: ὁ Απιος γ17, νῇογα 1 15. ἱπλρ]16ἃ [πὲ 1ἢ 

Ἔχ Ϊα 411 {πῸ οοά οὗἉ ἴπ6 ρεορῖθ ψ11}} 6 υποΐδδη, Ὀδοδυβα 5Δοσὶ- 

ἤσοα δοσδρίδθϊίε ἴο ᾿Ϊεμονδῇ σαπηοῖ δα οβεγεοά Ῥεγοηά [6 ἰδπα 

οὗ ἰϑγδοῖ, δηά δηϊπ)δαῖὶς βἰδῖὶη ἴοσ ἴοοά σδηηοῖΐ σοηβδθαυθηξὶν 

6 ργδβεηΐϊεά δἵ δὴ αἷϊαγ (οἵ. Ο7Ζ70.3 ρ. 249.). 850 ἰοηρ' 8.5 

Ιοοϑὶ αἰΐϊαγβ νεγα 16ρὰ] ἰη σδηδδη (Εχ. 2039), ἀοπιδϑίῖο δηϊπηα]ς 
βίδιη ἔογ ἑοοά 1π [πὰ οοιηΐγυ αϊδίγιοῖβ οουἹὰ Ὅ6 ργοβοηϊεά δἵ 

ΟἿ οὗ {πδηὶ: ν ἢ τῆς Ππιϊαίζοη οὗ 411 βδογίπος ἴο 4 οδηΐϊγαϊ 

βαηοίΐυδγυ, [6 οἷά για δά πδοθϑϑαγν ἴο Ὀ6 τοϊαχεά; ἃ ἀ15- 

κἰποϊίοη πΠαά ἴο 6 ἄγαννῃ δαΐνοη βἰδιρμίογηρ ἔοσ ἐοοά δηά 

β'δυρπίογιηρ ἔογ βδογίδοα ; π6 ἔογπιοσ νὰ ρογιἰ6α ἔγοαῖν τα 

411 ρίδοες (στ ἐπ οἠς ταϑιγιοἰΐοη, [πὶ {π6 ὈΪοοά, νοῦ σου 

ὯΟ ἰοηρδ2  Ὀ6 ργεβοηϊαδά δ δὴ αδἷΐαγ, ννὰβ 511} ἠοῖ ἴο 6 δδΐθῃ, 

Ὀυϊ ἴο Ὀ6 ρουγεά ἀὐννᾶὺ ὑπροη {πε στουπά), {π6 ἰαϊίογ ννὰ5 ὑγο- 
ὨΙδΙ164, ἀχοερῖ δὲ {Π6 οπϑ βαποίιδγυ. 

Α ἀϊβῆεγεηῖ νίενν οὗ ἴῃς ρτουηά οὗὨ ἰδ ρεγηγϑϑίοη ἴῃ ν.ἷδ 15 πδίυγαν 
ἰΔἴκεη ὉΥ ἰῆοβϑε πο γοραγά [,μὲν. 17}7 Δ5 (1 115 ργεβεπί ἔογστῃ) Μοξεαῖς. 
7μν. 1τ7}7 τεαυΐγαβϑ δν γΥ οχ, ἰδ πιῦ, οὐ βοϑδί, βἰαδίη ἕογ ἔοοά Ὁγ {πε ἰβγβεϊίθς, 
ἴο θ6 ργεβοηϊθά δὲ ἴθ βαποῖίυδγυ ((π6 ““Τεηΐ οὗ Μεείίηρ .,): 85 [815 ἰανν, 
{πουρἢ ργδοιίϊοδοῖς ἴῃ 6 Δ γπθβ8, ννὰ8 ον! ἀθηΕΥ ἱπιργδοίςδῦϊς τ ΒΕΩ 
(6 Ῥϑορῖὶς ογε βείοἃ ἴῃ {πεῖς βοπιεϑ ἴῃ αἀἰβεγεηῖ ραγίβ οὗ ὕδηδδη, Ὁϊ. 
121δ 'ῖ5 ϑιρροβεά ἴο 6 ἃ ἔογπιδὶ δργορ διίοη οὗ ἰξ, ργοπιυ ραϊθα ἱπηπιεα ϊδίεν 
Ὀεΐογα ἴῃς [ϑγδοϊ δ ϑ᾽ δηΐγδησα ἱηῖο ἴμ6 Ῥγοπιίβεάα [πη ΤἼΐβ εχρδηδίϊου 
15 οννενογ ἱποοηβίβίοπε τυ ἱ ἢ δα το τπβ οὗ ἴκον. 177; ΒΟ οου]ά ἃ ἴανν, τ Πι ἢ 

ἔγοτῃι ἔς πδίυγα οὗ ἐπε ςα56 οουἹά ποῖ οοπίϊπας ἴῃ ἴογος ἤδη ἴδ Ἰοῦτηον - 
ἱπρ8 ἴῃ 6 ψ]]άοτηο55 σνοτα ονογ, 6 ἀεβογεὰ (ν.7) 45 “ἃ βίδίυϊε ἕογ ενὲες 
υπίο ἔποπὶ ἱπγουρβοῦῖ {πεῖγ σεπογδιίοηϑ, 45 ἃ βίδίυϊς, (δὲ 15, ἱπίεπ δά ἴο 
86 ρεσηδηθηιν ν| 14. Βυΐ ἀροὴ {π6 Πγροίμαβίβ, ἱπάϊοδϊεα Ὁ. 138, ἰδαῖ 
[,ἐν. 11:7, ἴῃ [19 οτρῖπαὶ ἔογηι, δά τεΐεγεποα ἴο ἃ ρἷυγα! εν οὗὨ αἰΐατβ, τ 
[8115 ἰπίο 118 Ῥγορογ ρίαςς 848 ἃ ἰδνν ρᾶγδ]1εὶ ἴο Εχ. 2053,, (πε γεϊαχδίζοῃ οὗ 
ννὩϊ ἢ, 845 7ιι8ὲ ἀχρίαἰηδά, νναὰ5 ἃ παίυγαὶ σογοϊϊαγν οὗ ἐπε σεηίγα! ζαίίοη οὗ 
βϑοσίῆςς ἰηἰγοάυςεαά Ὀγ Ὠευξεγοπογαυ. 

17η-18. Βυὶ ψ ἢ116 ἤδϑη, ποῖ ἱηϊεηάδαά ἔογ βδογιῆοθ, λυ ὃ 
δδίθῃ ἴῃ ΔὴγῪ ρατγί οἵ {86 ἰδπά, {|πΠε5, γϑ  ! ηρ5, δηά οἵπος βδογεά 

" Ὁ 
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ἄυο5 πᾶν 6 ραγίδκβη οὗ οηἠἷΐυ δἱ ἴπ6 σεηΐγαὶ βδηοίϊιιδῖυ. Τῆδ 

ἰπἸυποκίοη οὗ ν.ἴ, γεβρεοίϊηρ {πε ρίδοα οὗ ἴπῸ βδογι οι δὶ πιθδὶ, 15 

γοροαίθά ἤδγο, ἴῃ ποσὰ ἀδῆηϊα δηὰ Ὄχρί οἱ ἔδγπὶβ, ἰῃ ογάογ ἴο 

Ὀτοοϊι 6 ΔΩΥ ροβϑὶρ]ς πιὶβαρρ !οδίίοη οὗ ἴπ6 Ρεγπιβϑίοη ργδηίοά 

ἴῃ ν.15., Ου {π6 δδίϊηρ οὗ {πὸ {ΠπΠ6, 566 οἡ 1423. οἡ ἰῃδῖ οὗ 

{Π6 Βιβι ! ηρ5, 1530, οη {Π6 5Δογιβοῖίαῖ ποδὶ δοσοπηρδηυηρ νοῦν 

δηά ἔγεο- 1} οὔἴεγιηρβ (1 50 ἔδγ 85 656 ννεῦα ηοΐ Ὀυγηϊ-οὔῇογ- 

ἱῃρ8: δῦονὲ οἡ ν. δ), [ὲν. γιό (Ρ); {πε ρ᾽ῆἔἧ ἀεϑιρηδίοα Ὦγν [Π6 

“4ἢεανα-οἤεγίηρ οὗ τῆν Παπά" (ν.δ: οὗ, 1610{.14) πγυκί 4150, ἰΐ 
ΔΡΡΘθδγβ, να δῇογαδαά οσοδβίοη ἴοσγ ἃ βδογεά πιϑαὶ, που ρῇ ἴΠ6 

Βγϑιγα!5. (1 {Π 656 ἀγα ἱποὶ ἀ 64) τνεγ πὰ ρεγαιυϑιῖα οὗ {ῃ8 
Ὀτίεϑῖβ (189 263: 4- 10; σοῃρ., μουνανοῦ, οὐ 2611).----18. 566 ου ν.ἕὅ- 

1.18. 19, 7.6 Ζουΐξε)] ἴῃ σοπηπιδηά 7ι5ΐ ρίνδη (ν. 18) 15 γερεαῖβά, 
ἴῃ ποῦ ΡΈποΓδΙ [αγπι5, ἰη δοοογάδηοα ἢ {πὰ σἴγοϑϑ νυ ἱοἢ [6 

ννηίοσ ἰΪὰγ5 ὑροη 1 (οη ν.13). 

920-98, Ἀορούϊίϊοι οὗὨἩ [10 Ῥθυτι βίοι οἵ ν..ὅ, δῃιὰ {10 τϑϑύσίο- 
ἰΐου οἵ ν..5, τὶ ΓΙῸΣ Θχρ]δπηδίϊοπ8.---390-91. Τῆδ σοηάϊ τος 
ππάσογ ἡ Ποἢ πς ραγηγββίοῃ οὗ ν.1δ πηδὺ ῬθοοπΊα ΠΘΟΘβϑδΓΥ, νἱΖ. 

{Ππ6 δηϊαγραπιοηῖ οὗ [5γδ6]}᾽5 θογάεδσγ, δηά ἔπε οοπβεαυδηΐ γαπιοῖθ- 

Π655 Οὗ ΊΔΩΥ ρᾶγίβ οὗ ἴῃ6 σουπίγγΥ ἔγοπι ἴῃ6 σεηΐγαὶ βδηῃοϊυδιυ. 

--.-20. δλαΐ οηΐαρρὸ ἐὰν δογαθγ, ας ἀδ λαΐλ βατα (ῤτοριΐδθα) ἐο 
ζλε6 (131}} οὗ. 195; δηά 5Ξες ἔχ. 442 (ἸΕ).---“ηῶ ἐάοιε ὁλαΐζ βὰν, 
7 τοῦ! φαΐ Π65ε}] νὶΖ. αἱ ἃ ἴδξαβί, ογ οὴ βοπὶα οἴπαγ δχοερίϊοηδὶ 
οσσαϑίοη. “Εχορορί δὲ ἃ ἔδαβί, ογ ἴο δηϊογίδίη ἃ ριιδβί, ὁσ 'ἴπ 

δογιῆσοα Ὀοέογο ἃ ἰοοδὶ βγη, ἰπ6 Βαοάουΐϊη ἰδϑίθς ηο πιοδὲ δι 

{πὸ ἤκςἢ οἵ (ἢ ρ4ΖΕ6116 οὐ οἴποσγ βαπιθ.0 Τῆϊβ τῆγοννβ Πρ οη 

1. 1216. 35. ἩΠΙΟΝ σἤονβ παῖ ἰη οἷά Ξγδαϑὶ ρᾶπια ννᾶὰβ ἰῃ6 οἠΐγ 
ταθαΐ ποΐ δδΐδη βδογιποῖδίγ. Ὑμαὶ δϑἢ ννὰβ ποῖ δδΐδθη Ἄδνϑγυ 

ἄδν ὄνθη ὃν θα ἢ ΡΘΟρΡΙΘ, ἀρρεδῖβ νεῖν οἰδαγὶν ἔγοπι Νδίῃδη᾽ 5 

ΡΆΓΔΌΪΘ δηά ἴγοπι ἴπΠ6 Βοοῖ οὗ Ευΐῃ᾽" (Ο770.3 Ρ. 249.).--- 

411. νι κ])33.---18. τι" πῦνὉ]} ἐλαξ ἐο τολίολ ἐὰν λαμ ἐς ῥωέγογέλ, ἃ Κη οὗ 
εοπιρουπά 5Ξυδ5ῖ. ἐογπηοα ἔγοπι Ὁ πὺν: 50 15. 725 τν πυνΌ, πὶ ὈΟ Ὁ 2λαΐ ἐο ὐλέολ 
πο οχΧ ἴ8 βοηΐ ἔογίῃ, ἐδαξ τυλίολι [ῃ6 5ῆεερ ἰγαπιρῖεβ ἄοννῃ ; 18.115 0} ΠΝ Ὁ, 
γ21 νΌΨΟ ἐλαΐ λίολ Ὠϊβ ἐγε5 366, ἐλαΐ τυλίοῖ Ἠϊβ εατϑ πεαῦ; 16 ΟἹ" πῦνο δα 
τερον τοὐλίοῦ ἰΒεῖτ Βαηά 15 ρυΐ ἰογί ἢ τὸ (πεῖν ἀοπιιπίοη, ΕΖ. 2425 ὉΠ᾽}}» ἼΌπΌ, κΡὉ 
ὈΦΌὉ9) 2λαὲ πὐλτοῦ ἰῃμεῖὶγ ἐγε5 ἰοῃρ ἔονγ, ἡλαΐ ἐο πυλίολ ἴδον ἢ υρ {πεῖς 8ου], 
Ῥ-- 44᾽ὃ σπκὴ τοῦ ἐλαΐ αὐ τλίοϊ ἴῃς Βεδά 15 Βῃδκθη, οοδ 5 ἼκΟ “λα τυλίολ 

[Ὧν ἕδος {Πππιίηε5.----20. ") ἼΦ5) ΠΚΠ 33] ““δεοαμδε οὐ τυλϑη ἰΏΥ 580υ],᾿ δίς. 
Δ ΘΧργοβ8659 ἤογε γαίποῦ πιογὰ ἰδ ὈΝ; [ἃ δπυποϊαδίεβ πα οἰγουπιϑίδηςοβ 
(Ὡς Β ἀγα σοηρεϊνεά ἴο ανα διγῖνϑ) ὑπᾶάθγ νυν ίομ {ΠπῸ δοίΐοη ἀδηοίεα Ὁγ 
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Βοσαιδ6 ἐὰν 5ομὲ {651761}} (ἢ ““5ομ] " ἴῃ Ηδε. ρϑυοδῃοίορυ (οΐ. ου 
ν.33) 15. {Π6 σογρζίθηζ ρτὶποῖρία 1 ἃ Πἰν!ηρ᾽ ογρδηϊ5πι, δηα 85 ϑιιςῇ 

15 ἰγεαίϊβα δ5 [6 ογρδη οἵ ἔδοϊηρ' οὐ δηιοίίοη : ἤθησα (1) 1 15 υϑοά 

1η {Π6 ΒΙρΏΘΓ ῥγοβα σίγα δηά ἴῃ ροείγυ, 85 ἃ ραϊμοίϊο ρογιργαϑις 

ἔογ ἴΠ6 ρεογβοηδί ργοῃ., 6.,». απ. 1213 274.19 (δὲ 72} δομἶ πΔῪ 

Ὁ1655 {π6 6} Νὰ. 2210 (Ξες ΕΝ. γ»2:: 580 7υἀἃ. τ680 ΨῈ) ΓΒ) ἈΞ. 
65 1ττὖὸ 459 [,δν. 2643 15. 114 (ΦῈ) ΠΡ) 421 (ΦΌ) ΠΗ) 6110 66) 

76γ. 59. 29 68 (ποίϊοα ἰη {πε ἰαϑὲ 8 ραϑϑαρῈβ {παῖ 1ἴ 5. δῃ δ᾽ ἴδγπδ- 

τἶνε ἔογ ἴπ6 βἰπιρία ργοῇ. ἰπ 86 ρᾶγδῖ]6] οἰδυβθ) ; (2) 11 15 πιδῆ- 

τἰοηεα οἔἴζξδῃ 845 ἴῃς 5ϑαῖ οὗ ο6517γ6 (2416) οὐ σρῥοΖίϊε (2335). ΤΠεσε 

ἔνο υϑᾶρθ5 Ἔχρίδιη ἴῃ δπιρὶ ουπιθηΐ οὗ ἔπε ἴδγηι ἢδγα (ςοξ. 1435). 

--21. ᾿ἥαυε οογηριαραρηῖ ἐλ66] ν.15.---Ὁἢ Ἐερεαϊεά, ἢ δἰ ρδὲ 
Ἔχρδηβίοῃ, ἔγοπι ν. 150. - ῶ28.9ὅ,. Α σερειϊ το οὗ {π6 ᾿ἱπ]αποίίοη 
ποΐ ἴο δαΐ δίοοά (ν.16), τ] 4 βἰδίεπιθηΐ οὗ ἴπ6 στουπά οἡ 

ΜΏΙΟΝ 11 15 θαβϑά, δηά ἃ πιοίϊναε σοπιπιθησίηρ᾽ ἰἰ.---298. Οπὲν δὲ 

,ννι ποὲ ἐο ϑαΐ, ὅσο. ἴ1ξ. ““Ὅ6 βίγοηρ " (ὉΠ), 2.6. ταϑῖϑε Πγηλν 

{π6 ἰεπηρίδίίοη (1 5. 1433) ἴο δαὶ ἰϊ.--- 1 Ὸ»γ ἐλ6 δίοοαϊ ἐς ἐδὲ δ 

(111. 2λο φομἶ; απά ἐλοιε σλαϊέ ποί δαΐ ἐδθ δομὲ τοῖξλ ἐλε 365}] 
5ΙΠ}]Αγῖν τη Ρ, ὅη. οΓ ““ΟὨΪγ ἤες ψ ἢ {Π6 οου] (πογθοΐ, ὄνθη 

115 ὈΪοοά, 5841] γα ποῖ δαϊ᾽"; δηά ἴῃ Η, [,δν. 1.711 ““ἔοσ ἴπε δου] 

οὗ {π6 Πεϑἢ 15 1η [6 ὈϊΪοοά,᾽" δπά βεπος “" {πε ὈΪοοά δἰοπθίῃ ὉΥῪ 

ΓΘΔη5 οὗ ἴΠς 5ουΐ,᾽ ν.14 ““0γ 25 γεαργάς ἴΠ6 δοιι οὗ 411 δ ϑῇ, 

[15 ὈΪοοά 15 νι ἢ 115 5οὰ] (2.6. 1 σοηΐδ!η5 [15 5011), δηά ““"1ῃς6 
50] οὗ 411 ἤεϑῇ 15. 15 ὈΪοοά᾽᾽" (οἷ. Παν»:ᾶξα, 523; ΝΝ ΈΙἢ. 41γαὉ. 

Το. 217). Α5 πε Ὀ]οοά ἤονν5 ἔγοπι ἃ νσουηάεαά δηϊπλδὶ, 50 115 
|| ἐς αννᾶὺ ; ἔδησε ἴπ6 ὈΪοοά νν5 γοραγάβδαά δ5 {πε ϑεδῖ οὗ 

{π6 νἱῖα] ργίποϊρίβ, οὐ ““ δου" (Η60. 82); ἴῃ νἱγίιια οὗἔἁὨ 1}15 ἴἴ 

Ῥοββαββθα δὴ δἱοηΐηρ' εβῆοδου (ἔοσ [ἃ οοηΐαϊηοα [6 ρυγζα δηὰ 

ἰπηοσδηΐ [16 οὗ ἴῃ δηϊπιαὶ, νι οἢ σου] 6 δοοεριεά Ὀγ ἀοά ἃς 

ἃ βυδοίιυΐα ἔογ {Π6 5ἰη-ϑἰδιηθα βου] οὗ ἃ πιδῇ: 566 ἴδεν. 17}}}, 

ΜΒ αγα 1 15 ΘΧργα ΒΘ υ ἀσϑοῦθεα δ5 γοβεγνεα ἔοσ [Π15 ρυγροβεαλ) ; 

Ὀυΐ, ξαγίῃογ, 1 ννὰ5 αἷδο ἴοο βδοσεά ἴο ὃς δρρ] δά ἴο ογαϊηδγυ 

δυπΊδη υ.565, ΟΥ̓ Θπιρογοα δ5 ἔοοά: 1 5 ἴο 6 ““ρουτοά ουϊ 

οὐ {πα δαγίῃ δ5 τνδΐοσγ,᾽ (ῃδῖ 5ο ἴῃ “" 5οιιϊ" νυ ῇῆϊοῦ 1 οοηϊαϊησά 

ταὶρἢς 6 τοϑίογοά, δ5 αἀἰγθοι νυ 85 ροϑϑιῦΐα, ἰο αοα Ψῆο ράνα ἰϊ. 

16 ρῥγίποϊραὶ νεγρ ἰπ [6 βεπίεηοα ἰδῖκοβ ρίδος (δγηι. ἐπα»); 80 ν. 35. 9 
14}9 143} τ6ῖδ γ7γ05.9.219 282:9. 18. 2010. 41390. Ὁ) ΓΊΚΠ)] 50 14... ΠΣ πὶκ τδὲ 
56 ΟὗὨ 98) ἰ5 ἰάΐϊοπι. : νυ. 26..---28., νη πκ 5595}} α-Κ. 8 121. 1.-93. κἹὮ} 153. 
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566 [υγίπεγ Οεἤϊενγ, Ο7. ΖΑφοί. ξ 127; ϑεδυΖ, Ο7. 7λοο]. ΡΡ. 351-261 
[1. 384--:96] ; ὈΠ|πι. οο [κεν. ρρ. 2921, 416, 5481. ; Θι ἢ, “.62. δένει. Ὀρ. 
215-217, 220, 319-32). Δ παίενοσγ πιδὺ ανε Ὀεδη (ἢς ρῥυπλῖνε ἰάδα υὑπάοτ- 
᾿γιῶρ ἴΠ6 ῥγοπιθι[οη---Ὑ Πεῖπον 1 ννὰ8 ἃ πιογα βϑυρεγϑδιίοη, οσ  πεῖπον τἴ 
ννδ5 ἰδδί (Πς ὈΪοοά, Ὠανίηρ, Ὀεεη οπος ἴπ6 βρόςϊαὶ σῆαγε οὗ πε εἰν, τν85 
«ἰεεπιεά ἴοο βδογεά ἴο δε υϑεὰ 45 ογάϊπαγυ ἔοοά (ϑηι ἢ, Ζ.ς. Ρρ. 215 ἔ., 220) : 
ἀτηοηρ ἰῃ6 Ηοῦγονβ ἃ στοιπά ραγίν ρῃγϑιοϊορίςοδὶ, ραγιν ᾿πεοϊορίςδὶ, 45 
αἰδίςα δῦονς, οδπιὰ υἱἱπιαίοϊγ ἰο Ὀ6 δϑϑϊρηῃεα ἴον ἰἰ.-- -Ἴῆς Ἡςῦ, »"οῤλεςῆ, 
τὶ 5ῃουϊὰ δε ὀχρίβιηοά, ἰ5 4 νον ἴαγπὶ ἔμδη (ῃ6 ἘΠΡΊ 5} ὁ’ 5ου]," ἀδηοίηρ, 
πε ϑεοηξεηΐ ῥγίηςῖρῖα ροββϑεϑϑεὰ ΌΥ δηϊπ)α}95 ΡἜΠΟΓΔΙΥ ; {πε βαπια ρῆγαβε 
“ὁ Ἰ;νίηρ᾽ 5001" 5 (ἢ υδεά, ποὶ ΟὨΪΥ οὗἩ πδῃ (ἢ. 27), Ὀυϊ 4130 οὗ (16 
ῬυπΊΌ]εϑὲ πιαγίης οὐ ἰεγγοϑίγαὶ οὐρ δηΐβπιϑ (τη. 139.34. 80 010.132.18.16 7.6ν. 1Ἱ 
10. 46 Ἐ2͵ ,η5",--- ογεδίυγο" (ΑΝ.), ἴθ 686 ραβϑβϑδαροβ, Ὀεϊηρ ἰ. “( 8ο01""} 
ες Οδϑδίεγ, δῶ. 8ὶ 70 ; δπὰ οοιρ. ἴῃς Ατϑιοίο!δη ἰάςα οὗὨ ψυχή. 

οὔ. Ζάοι σλαΐξ ποΐ σαέ 11] τερεαίεά ἃ {μιγὰ εἰπι6 ἔοσ δι ρἢ 515, 
διηά ἴῃ ογάδσ ἴο ἀπηοχ {Π6 ρῥγοπιῖθα (αὶ [Ο]]ονν5.--- 7 λα ἐξ πᾶν 

ὧδε τοοῖϊ, δ᾽ 0. ἰῃῆ6 σάπια πιοίϊνα, 45 440 536(29) 618, οἔ, 516--- Ζ΄αἑ 
“πολτρὰ ἐς γέρδΐ, ο.] 618. -26. 297, Νενογίῃεῖθθβ [6 ρου βϑίοη 
τπιι5 ρτγδηΐεά 15 ηοΐ ἴο Ρ6 Ἔχίθηδαά ἴο {π6 οδ56 οὗ δηΐϊτηδὶς 5δίῃ 

ἔοτ βδογίῆσε: {πῸ Ηδϑςῃ δηά Ὀἱοοά οὗ ἔπεβα πιιϑί Ὀ6 ργεβεηΐδα 

φιῖ 1πΠ6 οοηΐγαὶ βαποίυαγυ, δηά ἴπογα αἰβροβεά οἵ δοοογάϊηρ' ἴο 

ἘΠ6 ρῥγεβοσιρθα γίϊιιαὶ. Α οδυίοῃ, διἰδομεά ἴο ν.20.26 ι5ῖ δ5 

ψν.11Ὲ ς δἰἰδοῃεαά ἴο ν.15:- -26, Τὰν λοῖν ἐλίηρε (Ἴ"} Ρ)] ἃ ρβἜπεγαὶ 

«εἰεσιβηδίίοη οὗ βδογθα ρἹϊβ, ψ βοίμοσ δυο 45 νεγα ἀδαϊοδϊεα οἡ 

5. 5ρθοῖϊαὶ οσοδϑβίοη (1 Κὶ. γὸϊ τοἱδ.2 Καὶ 1.219: οὗ. 2 5. 8:1), οὐ γεοορ- 
111]ΖΕα ἄϊι65, 45 {{Ππ65 (2618), Ξδογιῆοθβ, δζο. (οὗ. ἰῃ Ρ, ἔχ. 2838 

1,6ν. 222.3 Νυ. 188 α2.). [πη {πὰ Ῥγίεϑις᾽ Ὁοάςδ, ἴδ ἴδγηὶ πᾶ5 ἃ 

ΞΡΘΟοΙΔΙ βϑηβα, Ὀείηρ αἰδεϊηρι σῃθα ἔγοπλ ἴπΠ6 ὈΥΨῚΡ ΣΡ, οἵ 

“«“πχηοβί ΠΟΙΥ {πίηρ5᾽ (566 οὐ ἴνδν. 2132); Ὀιιΐ το δοσουηΐ ἰ5 

ξαΐκοη οὗἉ {Π|5 ἀϊδεϊηοζίοη Πετγα.--- 72» νοτυδ] ν.9- 11. 11 9, Ο76᾽) 
11|. ὧ0 (ΠΝ), ἴῃ: ἃ βδογίβοϊδὶ βεῆββ, 85 οἴζδεῃ ἴῃ Ρὶ (6... Εχ. 2038: 

599); δηά οσοσδϑίοῃδιυ Ὀ6ϑίάθβ. Ὑῃογα ἔρον ἃ Ὀγιεῖ ἀδβοσὶρ- 

τίου οὗ {Π6 γιυδ] οὗ [ῃ6 Ὀυγηῖ- ἀηά {ΠΔηΚ-οδσγιηρ (Ἴ 2]: 566 οἡ 
ν.6), ἴῃ 50 ἔδγ 8ἃ5 οοποθγῃβ ἴδ ἀϊβροβαδὶ οὗ {πῸ6 ἤξεϑῃ δπά (δε 

ἸὉϊοοά: οὗ {π6 ἔοτηχογ, {πὸ ἤΠοςἢ δηά {πὸ ὈΪοοά 4116 ἀγὰ ἴο σοπλα 

τιροη [ἢς αἰΐαγ (ϑἔοα]ν τ[ἢς ὈΪοοά οὗ Ῥοΐῃ {Π656 οἴεσγιηρβ ννδ5 

τὨγοννη ἴῃ ἃ νοϊαπια (Ρ}}) αραίγεέ [ἢ 6 4114): 566 οἡ 1μδν. τῦ; οὗ 

ἘΠα6 ἰαϊίογ, οὐ {πε ὈΪοοά 15 ἴο ὈῈ ροιγαά ουὔἭξὨ ἀρ δίηδέ ἴῃς αἱΐασ 

(ςοπιρ. [μον. 32: 8.13 3 ΠΩΙΌΠ ὃν... ἡ), ἰ[ῃ6 Πδϑἢ 15. ἴο ὃδ 

εαδῖξη, δῖ ἃ βδογιβοϊδὶ ἔδβαβξί, Ὁ [6 ψνογθῆρρεσ δηα ἢἰ5. ἔδπηγ 

(1μον. γ15:21),.- ομγοα ομέ αραΐ»5 ὧν ΡΊΌὩἢ ηοΐ ἴπ6 ἰδοδηϊοδὶ 



1δσο ΘΕΥΤΕΚΟΝΟΜΥ 

[Ἔγπ, νυ] ἢ 15 ῬῊ 20 ζάγοιο ἐμ ὦ υοἱκρ (οἴ. ΚΘ ὦ δοτοῖ, ῥτο- 
ῬΟΥΙ͂Υ ἃ νε5561] ἴον ζλγοτοῖρ᾽ οὐ ζο5:17)9ὴ, 2 Ιζ. τοῖδν, δηὰ ἴῃ Ρ, 

[,δν. 42.8.18 δηά οἴδη.---98, Α οἱοβίηρ᾽ ῥγοπηἶβθ, σοσῃσηθηάϊηρ 

[868 ργδβθηΐ ἰηϊαποίίοηβ ἴο ἴῆ 5 γδο116᾽5 οὔβαγνδηοα.--- Ζ΄α: 1 

γᾶν ὅδ τοοῦῖ!, ὦ ο.} ν.350. Οοοά απῶ γίρλ) 618, 
29--31. ΙΒΓΔ86], αἴζον Σὖ 888 {8 Κθὴ ροββθβϑίοῃ οὗ {89 Ῥχοιηϊβοὰ 

Ἰδιὰ, 18 ποὺ ἰο ἰπιϊίαίθ (809 ἸΠΠΟΙΥ σἰΐθ8 ῥὑχδοίϊβθα ΨΥ [86 

ῬΙΘΥΣΟῸΒ 1} Δ Σ 8 η[8.---29. λοη )ελουαλ ἐὰν Οοα «λαῖὶ οσμξ οὗ 
ἕλε παΐΐοριϑ)] 80 τοὶ, οἷ. 105. 234 (Ὠ35).--- λίλον ἐδοιε ροσεέ ἔπ, 
Φὥο.} οὗ, οἡ 45.--- ΤῸ 2οσ:θες ἐλορι})ν.3.-- -80. 269 ἐλοιε δ6 σποϑπαγεά 
αὐ» ἐλο»") οἴ. γ19. 325, ΑἹ [66 ἔλοι ἐριφιέγο 767 (2 5. τι) ἑλεῖν 
οοἷἶς, ταγέηρ, οτο τδεα ἔλεε παίΐϊοης ἐο σογυθ ἐλείγ ροάς "] ἰεῖ 
πὸ Ι5γδοὶ!ος θανναγα ἰθϑῖ, δέϊεγ [6 οοσδϑβίοη οὗ ἰδπιρίδιίοη 

ΔΡΡΘδῖβ ἴο ἢανε ρϑϑϑϑά αινᾶν, ἴΠ6 ἄδϑιῖσα ἀγα ἴῃ ἐπεῖσ Ὀγοαςί ἴο 

βαγνε {πὸ ροάξς οἵ (6 σοιιηΐγυ ἢ [Π6 σα τγιῖθ5 τνδβίοῃ {δεῖς 

ρτϑάδοθδϑογβ δὰ οὔβεγνεά. Τῇῆα ἱπαιῖτυ νου Ὀ6 ρτγοπιρίοα 

ὈΥ ἴπΠ6 ἐδοϊηρ,, ποῖ υπσοποη ἴῃ δηϊαυτγ, ἔπαΐ ἴΠ6 ροάβκ ἰη- 

ἀϊρεπουβ ἴο ἃ οουηίζγ πιᾶὺ ἠοΐ Ὀ6 περεοϊοα τ] ἱπηρυην (ςξ. 

2 Κ. 1η35:38.. χ 5. 26)9).---81. Ζοι ὁλαϊέ πο (0 50 ἐο γελουαὰλ ἐὰν 

Οοα] ἴμε τἰῖεβ ὉῪ ψΒιοῦ {π656 ρος νναγα Ψογβῃρρεά δὲ ποῖ 

ἴο Ὅ6 ἰγαηδέεσγεά, ἰῇ νῃοἷα οἵ ἴῃ ραγῖ, ἰο ἴπ6 βδογνίοα οὗ ̓ εδονδῆ. 

ΤΒα ἰηϊυποίίοη ἰ5 δἰπηθα δραϊηδί 1Π6 βυπογαιϑες δαάπιηχίυγε οὗ 

μοδίῆδη γα νὴ {Ππ6 βδογνιοα οὗ εῃονδῆ, βυοῆ 85 ἰδ υη- 

βρί γι ταδὶ [5γδθ 165 ΘΓ 5ρθοῖδ! ]ν ρύοπα ἴο. ΤὮδ γϑάβου ἔρον: 

1Π6 τας ἰῃ αὐυδοιίοη δα οὗ ἃ Κιπά νηοῦ [πονῇ σαπηοῖ 

τοϊεγαΐθ. Εογ ἴΠ6 δχργεβϑβϑίοηβ, οἵ. γ325 2419 (18) (Π3}5) ; τ} .-..- 
1 0» συοη ἐλοῖγ δοης απ ἐλοῖν ἠαπμρλάζεγς ὅ(ο0 ἕλεν ὄπμγη ἐμ ἐδε ἥγέ 

έο ἐλοῖγ ροα5)] δῇ εχίγεηα Ἔχαηρῖς (““ ἕον δυθη᾽} οὗ πε εηογ- 
ΓΑΪτ165 ρὈγδοιίβεα Ὀν πὰ Οδηδδηὶίαβ: οἷ. [6γ. γδὶ τοῦ, δπὰ (οἵ 

[86 ϑερμαγνι(65) 2 Κὶ. 1γ8ι; δηά 566 οἡ 1810, 

ΧΙΠ, 1-19 (ΑΥ͂β. ΧΙ]. 82- ΧΙ]. 18). ΑΙ1 580]11 οἱ δίϊουβ ἴὸ 

ἰΔΟΙΔ ΟΣ 81:0 ἴο ὯΘ χηθὺ δὖὺῇ Οη60 ἈὮΥ Π0 δΒίθγηθϑί ΣΘΡΣΘΒδῖγΘ 

80. 1γ12»}} πϑϑα ἴο 5εγνὸ : ἔπε ἱπιρῖ, ἃ5 1 179. ----ὴν Ὁ] τὰ {Π 6 αἀἰδοοιιγβοβ οἵ Ὠϊ. 
πε Ποῦ ἀπά πιογε εἰπρῇ. ἔογπι οὗ {Π6 1 ρογβ. ὕγοῃ. 15 πῃ} γΠΪν ἐπιρογεὰ 
(ς6 ἐϊπι65), αχεερί πεῦὲ δηᾶ 295 (5εῈ ηοΐθ). Ὧμ ἤδγα 15 ἰῃ δοοογάδηςε ΜῈ 
υϑᾶρο, Ποῦ, νεη {ΠπΠῸ ργοη. 18 δρρεηάεά ἴο ἃ νεῖ ἴογ επιρῆ., ργείογς 
ραν αἰνναγϑ πε ᾿Ἰρπίογ ἕογαι (]υἀ. 18 853. 2 5. 1853 δίς. : Ἂν. Ζεκ., ἀπὰ 
.,7ΡΆ. χὶ. 223, 226). Τῆε οἶδοσ οβ565 οὗ Ὁκ ἴῃ Πζ. αγὰὲ 425)" 39. 29.29.29 (1ῃς 
ϑοηρ) διά 4239. 52 (Ῥ. ν ῆο ῥγοΐδγϑ ἢν 151 85 Ὦ ὑγοΐθυβ "3 κ: 2.0, 7. Ὁ. 127}. 



ΧΙ]. 28-- ΧΙ]. ς(4) [51 

ΤῊΘΑΒΌΤΘΒ.--- Τα οπαρίογ οσοητίηυθα {π6 βιυρ]εοὶ οὗ 123931, [Ιη 

{π6 οἵπες (οάεβ ἴῆεγα ἰ5 0 ρδγῦδ]161. Τμα ννουβῃὶρ οὗ ““ οἴ εογ 

δοάς᾽" 5 Ἰηδεεά γὶρογοιιϑῖγ ργοβογρεα (6.9. Εχ. 2038. 22}9(2) 

2313); δυξ πο ρῥτγονιβϑίοῃ ἰ5 πιδάβ ἔογ ἴῃ βϑρϑοῖδὶ οδϑθβ οἵ 

βϑαποιίζοη ἰηΐο ΙΔοἰαῖγυ, μετα σοηϊοηιραἰθά.---Χ] ]. 1 (ΧΙ. 82). 

ΤΠῈ Ηεῦ. αἰνιδίοη Ἄρρθαγβ ἴο Ὀ6 ρῥτγαΐεγαθϊα ἴο (Π6 ΕΠρΊ]ΞὮ ; 

ἔοτ {Π1|5 νϑῦβϑθ ἰ5 ταίζδ ποδί πδίυγα! Ὑ 85 ἃ ρτγεΐδος ἴο {8 

ογαϊηδησαβ ἐο ] ον ηρ.--- 76 τὐλοίο ποογα (ον ἐλίηρ) πὐλῖολ 7 

οογηραηα γοιε, ἐλαΐ «λα γ6 οὔτεγυσ 19 ἄο, ὦ. ἃ τορεϊοη οὗ 
43, ἴῃ ἃ 516 ἘΕΥ πιοάϊεά ἔογτα, ψἱτἢ ρατιίουϊατγ τεΐδγεηοα ἴο {Π6 

[τες ογάϊηδηοας ἕο] ονντηρ'.---2-0 (1--ὅ). Νοὸ [ηναϊίοη ἴο ΡῸ 
δηά βογνα οἶποσ ροάβ, Ἄνθη {ποι ρὴ 11 ργοοθοά ἔγοπι ἃ ργορμοῖ, 

Ῥοββαβδβίηρ, 845 1 βϑεπιβ, ἰγγείγαρ θα ογεάθηϊςιδὶβ, 15. ἴο ονϑῖ- 

γυαΐα τ[Π6 Γαηἀδπιοηΐαί ἀγίϊοὶα οὗ 15γ86}᾽5 ογεβά, [πὲ 6 πονδῇ 15 

Πε6 5016 ον]δθοΐ οὗ πὸ 1ϑσγδϑ θ᾽ 5 γενογθησα : {π6 ῥσορῃεῖ, ῃο 

σΟοηι65 ἔογνναγά ἢ βοῇ ἃ ἀοοίτηθ, 15 ἴο Ὀ6 ρυξ ἴο ἀδαίῆ .--- 

92 (1). 441γ,͵,ζ.6] 3419 1815δ.-- ΟΣ α ἐἰγεα»:6» οΥὙ ἀγεαηι5] σοπιρ. 76Γ. 
2425.21.38.82 2.09 208 Ζεοῆ. τοῦ. Τηα ἀἄγοαπὶ πὐὶρμὲ Ὀ6 [Π6 

σμδηηεσῖ οὗ ἃ ρεηυίϊῃα γανοϊδιοη (Να. 125 7οεΐ 41]: οἵ. αη. 208 

4111 δτο.); Ὀυῖ [{ πιρῆϊ ταδαϊγ Ὀδοοπια ἃ δοιγοα οὗ 56|Ὲ 

ἀεοερίίοη ; δηὰ ἴῃ ἰπ6 ραϑϑαραὸβ αυοίϊεαά, ἀγοαπ)5 αῦα τγεΐογγοα 

ἴο, 45 Παγα, ἴῃ ἰδογπιβ οὗ ἀϊβραγαρεπηῖ.--- 54] 6 ροἵυε ἔο ἐξέ 

Ω εἴρη Ὁ ὦ ῥογέθν] νὶζΖ. ἴῃ αἰϊεϑίδίιοη οἵ {μ6 γαῖ οὗὨ 15 
ΔΕ γπιδίοηβ ; οοπιρ. Εχ. 48.9.80. γ9 (ἐἐφῇονν,᾽" 1|. ρίυσ ὯΠ) τ Κὶ. 

138.ὅ,- 4 εἶργι 07 α ῥογέογι οὐ 43..-- ὃ (2). Οονιθ ο ῥα5ς (")]} 
1 5. 1τοὔ-9.--- Οὐ α,ίον οἱδλθ» ροαῖς, τολίολ ἕλοι λαεέ ποί ξποιοη) 61 ; 
1138͵-- 4 (8). 7 ῥιίέίηρ, γοιε 9 ἐλδ ἐδεέ (83. 16) ἐο ἔρμοτυ τυλοίλονῦ 
)γοῖε ἀο (ετιρἢ.) ζουθ, ὥσο.} ὧν αἴνναγβ δϑϑεγίβ Ἔεχίβδίδηοθ. ΨΊ 
πη ρἤδϑὶβ (6.9. 5. σ5812(11) τῆλ! ἴἤδγα ὡς ἃ ροά Ἰυάρίηρ, [ἢς 

δαγίῃ ἢ: δδῆσα ὉΠ ὈΣΌΠ ἰ5 πού ἴπδη ὉΠΣΙῈΣ Ὁ ΠΕΠ (νῃ]οἢ 
πρῃῖ ἤᾶνα Ὀδοη 5]; 566 74. 233), δηὰ 15 Ὄχδοῖϊυ δχ- 

ΡτΓοϑϑοά ὃν ““νμεῖμοσ γου οὐ ἴονα." 76ῃονδῆ᾽β οἷαὶπιὶ Ὡροη 

(Π6 ϑγδοῖτε5᾽ ἰονε απὰ ορβάϊεπος (65) 15. ἃ ραγαπιοιιπί δπὰ 

Γαπαἀδηχοηΐαὶ! ρῥγίποιρίε οἵ {μεῖς γα] ρίοη : ἤδποθ [π6 ἔα] ΠΙπιδηΐ 

οὗ τῆς [4156 ργορῃει 5 δϑηγπηαϊίοη 15 ἃ βεδγοϊηρ ἰ6ϑὲ οὗ τῆ8 

βίον ἢ Μ ΒΙοἢ [5Γᾶ6] ΠμοΙ 5 11.---ὃὅ (4). 4,,,1ογ )7ελουσλ γῸΝΤ 

ΧΙΙΙ. 1. τκ] ταϑυπηηρ ΟΡ ΠΔ ΕΟ ΑΙ (μ 6 ΟΌ]., ἃ5 ]υά. 112 15. 813 2 Κὶ, 
17 (ςἢ. Πγ. 8 122 Οὖ.).---2-.-8. ΚΞῪι «Οὐ. ΠΣ}. Ὁοςν ὈΥΡ᾽ 3] οἡ 4239.---ΟἽ3}}}] οὐ 5". 



[52 ὈΕΤΕΒΟΝΟΜΥ 

Οοα «λαὶ γ6 τοαϊξ, ὧὥ 5. δῷ δὐυρῃδίο γοδβηγπιαϊΐοη οὔ πε 
Γιυηἀδηηδηΐαὶ ἀυΐν, Ὀἰηαϊηρ ὑροὴ ἜἀνεγΥ [βσγδαῖῖα: σομρ. 618 

τοῦθ; αἷβο 86 1οἱῇ 1118.32 β (δ). Τῇδ ργορῃεῖ ψῆο ἢᾶ5 50 
τι1516 4 ἢ[5 οουηϊγυπΊθη 15 ἴο Ὀ6 ρυΐ ἴο ἀδδίῃ, θδθοδιιβα ἢε δας 

Ὀαθη ἄς] ογδῖ ἴο [5γδ61᾽5 Ὠινιηθ ἀαἰνογογ, δηά ἴῃ ογάσγ (δι {μ 6 

ΘΥ ΠΟ οἢ 6 βϑογαῖν πηραάϊαίαβ πλδὺ Ὀ6 σποοϊαά ἴπ {πὸ Ὁ .--- 

ϑ2οκοη ὥογοοξίον (ΠἹ ἼΞ αραΐρηδέ 7ολουαλ) ἴπ6 βαπια ἐχρύεβ- 
βίοῃ 76γ. 2816 (0) 2932 (ΠΚαννῖβα οὗ πηΐγα ργορμε(5), οἵ. 15. 5918 : 
ἔογ ΠῚ (ἐμγριέγερ' ασίδ [σοτὰρ. ἘΠῈ νοΓΌ 6.9. 1 5. 1220], ἀἰσγοοίίου ; 
ΑΝ. »γεδοϊζέονι οὐ γουοῖζ), 586 αἷξο 1901615. τῦ 4ιῦ.--- λϊολ δγοιρλζ 

)οι: ομζ, ὧ.] οἴ. 814; αἴπο γ8 ο56 δὲο. : ποτε {πε δααϊτίοη οὗ {πε 

ἵνο γαϊδίινα οἷδιιθαβ δπιρδϑὶζεβ ἴῃς ἔδοϊς ἐμαὶ ἀδέδοϊίςοη ἔγογῃ 

76 πονδῇ 15 αἷβο ᾿Ἰηρταιτιάα.---- 70 ἄγατο ἐλθ6 αϑίαδ (5π’3}} ν ἷὶ 
(10). 14 (18), οἔ, 419,---Οἀμξ ο ἐδ6 τᾶν, ὧ0.ἢ 913.16 χχ38; 4150 580 (383), 

---Α πά ἐλοι ςλαίξ ὀχέογνεΐμαξο ἔλα συλ “ρον ἐᾷ» τηζάδέ (νι ΤΌΡΣῚ 
ἽΖΡΟ)] 830 17] 1919 2131 2231.34 2417, δῃηὰ 1 ““ ἔγοπι 5γϑεὶ " 
1712 2222 (οἔ. 1018 219),---αἰνναγβ δἱ [6 οἷοβε οὗ ἰηϑίγισι οηβ ἔος 

[πΠ6 ρυμπιϑῃπηθηΐ οὗ ἃ ψγοηρ-ἄοογ, δηα αἷνναυβ, ἌἼχοορί 109, 

ἢ τγοΐογεποα ἴο σδρὶῖα] ρυηϊσπηθηῖ. Α ἐογηλῖα ρθου]αγ ἴο 

ι., νοοῦν ἴπ6 ἀν ἰ5 Ια ἀροη [ἢ 6 σοπιΠλ ΠΥ οὗὁὨ οἰθδγηρ᾽ 

1[561} ἔγοπι σοπΊρ]ἸΟἹ ΕὙ 1 ἃ ογὶπΊα σοσηπι τε ἰῃ [15 πιάςῖ, δηά 

οὗ ργανθδηῖηρ', ἃ5 ἔδυ Δἃ5 ροβϑϑὶθίθ, δη αν] δχδιηρῖςα ἔγοπὶ σργοδά- 

ἱηρ᾽ (οἷ, [ῃ6 σας ἜἼχργαβϑβίοῃ, ἰῇ 15γ861}᾽5 πιουτῃ, [ιἀ. 20ο]8), 

"-12 (606-11). Νο ἰηνιδίίοη ἰο :ἀοϊαίγν 15 ἴο ὃ6 ἰἰϑιεπεοὰ 
ἴο, αν {ποιρὴ [ἃ επιδηδία ἴγοπὶ ἃ πιδηβ πιοϑδὲ ἱηςπηδῖς 

τοϊδζινα, οὐ ἢ15 ποσί ἰγυβκίεα ἔγιθηά : [6 δυΐπογ οὗ βυοῦ ἃ ργο- 

Ροβδὶ ἰ5 ἴο δε ριιξ ἴο ἄθδιῃ.--- (6). Φη)έος ἐλ66} συἱτῃ ἰηάποο- 
τλθηΐβ ΒΟἢ 85 δὴ ᾿ηςϊπηδίθ γαϊδίοη οσ ἔσγίθπα σδη δρρὶν (]ιά. 

16 1 Καὶ, 2135).--- 7.6 5ογι οὗ ἐὰν γποΐλ07] ἐ.6. [(ᾺΥ οὐνῆ Ὁτγοῖμεοῦ 
((π. 2739 Ῥϑς. 5σοϑὴ; (ἃ ὅδη). γεδά Ἴδις 12 Ἰδὲ Ἴ 3 13, ἱποϊυαϊην 
ΘΧΡΓΈβϑυ ἴπ6 Π4]  γοίποσ (οοπιρ. [μὲν. 189).---7 6 τοῦΐε οὗ ἐὰν 

δο50᾽92] 2854. δ. οὔ, ΡΠ ΠΩΣ Μίο. γὅ. Τῇ ἴεγηι βἰρηϊβοαπὶ οὗ 
Ααῇἰεβοίοη 15 σῆοβεῃ ᾿ηϊθητ] 411 γ.--- Ζ Ἂν “τορι, τυλιοὶ ἧς ας ἐλίηδ 

οτογι σοι) τ 8. 181 (“Απὰ ]οπαίμδη Ἰονβά δἰπιὶ ΘῈ)9 ᾽) 3.--- 26 
"5 ρῸ, 0. 85 ν.30).---8 (7). Οὗ 216 ροάς οΥ ἐλ6 ῥεοῤίοες, ὅς. 
61.--ΣΟγ 2αν οὗ ον" ἐλ66}] ἴῃ ἀδηρετῦ [πογεΐοτα πὰρ ῆϊ ἰῃτεδΐθη 

ηοῖ οηἷΪν ἴγοπι [5γΓ861᾽5 ΠΕΙΡὭΡουτβ (1 Κι. 115- 7, θα ἔγοπι πδίϊοηβ 

β. π}»3}} ἴον {πῸ νογῇ, οἷ, 4150 2613.}4 1 ὔκΚ, τ4}09 2131 2247.2 Κα, 235 (θευϊ.} 



ΧΙΠ). 6-14(5--:3) [53 

δῇ ἃ αἀϊξίδηςα (6.». ἔγοπι ϑ'υγία, οὔ᾽. Αϑβϑυγίδ).---ν ἽΝ) ΝΠ ΠΥΡῸ 
ΝΠ] 2884--9.-12 (8-11). Τῇδ βἰεγηεϑί πηϑαβιγεβ πλυδί δ οπσα 
Ὀδ δάορίεά ἴο οἰδοῖκ ἴΠ6 δνι : ποῖ οἠΐγ 15 ἴῆε ἰδπιρίεγ ποῖ ἴο 

Ὅς ᾿ισίεηδά ἴο, Ὀὰῖ ἀνθ ποιιρῊ τἢπ ἰεπιρίδίοη ἤᾶνα οἷν ὈδΘη 

ΕΧΡΓΟΒΒΘΩ ὈΥ ἢἰπὶ ἴῃ βϑοζαίΐ (ν.1), ἢ ἰ5 ἴο Ὀ6 ἰγοαϊθα ψιπουΐ 
ΓΤΑΘΓΟΥ͂ οὐ σοπηριιποίίοη ; ἔογ [ιἰ5 αἰϊοπηρί ἴο ββάιιοα ἃ Ὀγοίμεσ 

Ιϑγδοίιῖα ἔγοπι ἢῖ5 ἰογαίυ ἴο ]επονδῆ, ἣα ἰ5 ἴο δε 5ἰοηδά 

ἴο ἀεδιῃ.---9 (8). λιείζλον σλαλὶ ἐλίηο ὁγὲ φ1τὲν λύση) 5γ|16.--- 
10 (9). Ζλύιο λαπα «λαὶΐ ὅθ γεί, ὧο.} 580 177 (οὗ ἴδε νἱἴ- 
Πε5565 δραϊῃϑδί ἃ πιδῃ σοηνϊοϊεά οὗ ΙἀοΐαίτΥ) : ἴῃ βριῖε οὗ τ 

γα δι οηϑἢΡ ἴο ἢϊπὶ, που. ἀγτὲ Ὀοϊῇ ἴο ἀδηούυηος πὶ (ν.9 (60), 

Δηά αἷϑο ἴο ὃ6 ἴδε ἢτϑβέ ἴο οδυσυ οὐἱ ἴἢ6 βεπίθησοα δρδίηβδί ἢ1η1. 

ΤἼΠ6 δον ἢ ψΏΙο πε νντγιΐοσ βθακβ ἴο οἤμθοῖς ὄνεσυ 

δηοουγαρεπηοηΐ ἴο Ἰἀοἰδίγυ, σῆονν5 ἰπαΐ πα ννὰβ βθηβι 6 οὗ 1ἴ δ5 

6 ργοβϑίηρ᾽ ἀδηρὸγ οὗ ἴπε {{π16.---12 (11). 41πωΩέ αἱἷϊ 1 γαοὶ σλαΐ 
ἤσαν απᾶ 7647] 5ἰ τ] ΑΥν 1718 1030 2131: ([ἢ6 ἐχδπιρίθ, {π6 ἰερ]5- 

Ιαῖοτγ {τιιϑῖβ, νν 1} πᾶνα ἃ ἀεϊογγοηΐ οδος ὑροη οἴδμοῖβ, δηά ἰθηΐ 

ἴο ργανϑηΐ 4 γερο ίοη οὗ ἴπΠ6 βᾶπια οἤξησα. 

18-19 (123-18). Αηγ 5γδϑι "Ἰ5ἢ οἱἵγ, νΒΊΟἢ 5 ρεγπιοα {561 
ἴο Ὀ6 Ξεὐυςεά [ηἴο ἸΔοϊαίγν, ἰ5 ἐο 6 ἰγεαϊεαὰ τ {π6 υἱπχοδῖ 

τίρουτ, ἰἴ5 ἱππαδιϊδηΐϊβ θοῖηρ' ρυΐϊ ἴο {πὸ σννοτγά, 115 5ρ01] Ὀυγηΐ, 

Δηᾷ [5 5]ἴῖ6 δρδηάοηαά.---18 (12). 2. Ζἄοιε ᾿εαγεσί τη ὁπ οὗ ἐὰν 
οτος τολίολ ελουαλ ἐὰν Οσοώ ἔς ρτυΐηρ ἐλδο (1390) ἐο ἐποοὶϊ ἐλθγε, 
σαγήηρ, τη λανο ρθη γογέλ, ὧσ ο. Δρραγεηεν δὴ ᾿ηνεγϑίοη ἔογ 

“«Ἰξίπου ποαγοϑί, βαγίηρ, [ἢ οπδ οὗ ἴῃ οἰτ65 νϊοῇ 1. τὰν αοά 

ῖἴ5 σινιηρ ἴπ66 ἴο ἄννο}1} ποτα, πηεη ἤᾶνα ρΡΌπα ἔογίῃ, ὅζο.,᾿ ΠΝ 

“ἢ 1» Ὀοΐηρ Ὀγουρῆς ὑρ ἔγοπι [ἢ6 βσυρογάϊηδία ἰηΐο [86 ρῥγίη- 
οἱραὶ οἷδιιϑα (ΠΚῸ ΠΟ τπιΣ 4129, σοπηραγαα ΌΥ Ὀ1Ππ|4ΠΠ}, ἔοτ 

{Π6 ρυγροβα οὗ ρίνιπρ' 1ἴ, 5 ἴπ6 τηοϑδὲ ᾿πηροτίδηϊ ραγὶ οὗ 6 

δϑηΐδῃσθδ, ἃ ΠΊΟΓΕ δηιρῆδῖο ροϑιτοη. ΕῸΣ ““ἴο δεδγ, βαυηρ," 

οὗ, 105. 2211} 1 5. 1341 Καὶ. τ616,-- 14 (18). 856 γεἰοτυ5)] 50 ἈΝ. 
ΤΡ ΒΕ; σοπιρ. ἴπ6 τεηά. οὗ δυο ἴθ ἰἢ6 ΕΝ. οὗ 159 Ρ5. το ϑ 
Ῥγ, 613 1637, 

[ἀἰ.- 5ογι5 ΟΥὙἨ μη ῤγοπίαδίοηδες, ἴ.ο. ροοσ-γ)υγ-ποίλέπρ, ποογίλίοος γεϊοιυς. 
ὑνῦλ 15 ποῖ ἃ ργορεῦ ἤδπιὸ (πῃ βρίίε οὗ 2 Οου. 6)8) ; ἱπουρῇ {πε Ἔχργεβϑίοῃ 

9. ἡ π2ν] Ργ. 139,.---11.. Ὁν»Ὸ] ἰἀΐοιι. Ξε ,ὥονε αἰασληιετιέ ὁ: 76τ. ) 329 
ἘΖ. 69 85 1115 140 4410.16. οὕ, Ηοβ. οἱ [8. 565. --- 18, ὑνὉ2 52 ὈΨΚ] [ογ 
(86 5εδπι ΟἿ Ρἱεοπαϑίϊς ΟὟ, σορ. ὅπ. 135 Νὰ. τ45 ]7υἃ. τ81 τ Καὶ. 
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“5008 οὗ Βε]14]" Πα5 Ὀδοοπιδ 80 πδίυγα! ζεῖ ἴθ Επρ 15} {πὲ 1 Βα5 Όδεα 
Βοπιείπι65 γεϊαϊπεά ὄνοπ ἴθ ΕΝ. ἘΕχοορὶ 155, {πὲ ννογὰ ἀοεβ ἡοΐ οςςυ 
Ὀεβίἀεβ ἴῃ ἴῃς Ηεχ. ; Ὀυὲ ὕν»ὺ2 (ἘΜ) σ'κ, ογ ὅρῦ3 (232) 13, 15 ςοπιγθοη 
οἰβενεγα 45 ἃ ἀεδιρηδίίοη οὗ υπηρτγιηοιρίοά, ἰονν-τϊπ ας ομαγαςίογβ (έ.2. 
]υά. 1οῦΞ 1 5. τοῦ 2.35 2022. Κὶ. 21}0. 15). 

Ανὲ ρύριδ ομέ )Όηε ἐλδ τες οὐ ἐλ66] πὸ βιιρρεϑίίζοη 5 τγεργο- 
βϑαηΐοα 45 δπηδηδίηρ' ἔγοπὶ πδίνα [5 γδο] 165, ννῆο ἢᾶνα κιισσεεάεδα 

ἴῃ Ἰοδάϊηρ' δϑίγαυ {παὶγ ἔθ! ]ονν- οἱ ΠἸΖΕηϑ..-- "δέ τς φρο, Θ᾽. ν. 50. 

Ἰ (6) ---1ὅ (14). 4ππώ, δολοϊα, ἐλ6 ἐλέπρ' ἐς ἐγμε (απ ἃ) σογέαξη, ἐλὲς 
αδοναΐπαζίον λαΐλ δόθη ὥοη6}] [ἢ βαπὶα ννογάβ ἴῃ 174.--- αὶ δορεέηα- 
ἐΐοπ (ΠΙᾺ), οὗ ἰΔοϊαίτγοιιβ ργαοίϊοας, δἃ5 176 189 2018 [6γ. 2.285 αὐ. : 

οὗ, οἡ γ35.---10 1δ). Ἡρεὰ ἐλα εάἄρο 9. ἐλ ςτοογὰ (“τὶ Ἔ5)] 11. 
αοσογαηρ ἐο ἐδ τπομέλ οὗ ἐλ στυογε, ἐ.6. ἃ5 με σ'νογὰ οδῃ ἄδνοιυτ 

(2 8. 2325 1135), τπουῖ αυατγίεγ. ΤΠ ρῆτγαβα [5 ἃ σοπηπΊοη ΟΠα. 

-πΟ͵Ἴουοίέρρ᾽ 1] 566 οῃἡ 2. ᾿δνοίϊοη ἴο {πῸ Ὀδῃ, ἰῇ Ὡς ἢ (85 
6 γα) {Ππ6 5Ρ011 αἷςο ννὰβ ἀδείγογεά, νν5 οὗ πε πιοϑί βδανεσγε διπὰ 

ΓΙΡΌγοι5 ἴγρα (105. 6-7, οὗ ]γίοπο; 1 9. 158): πιογα σογῃη πη οΩἶν 

1Π6 5Ρο]} ννᾶ5 γοϊδϊηδά Ὁγ {πῸ ἰβγδϑί 65 ἔογ ἐπεὶγ ον υ5ὲ (45 

705. 85: 366. χ.).---Α πα αἰἱϊ ἐλαξ ἐς ἐπὶ 44] τ[ῃ6 ἐχργεββϑίοῃ 15. δῇ ἴω- 
ἀεβηϊία ομα; ὃδυϊ ρῥγοῦρδΌΪΥ διιπιδη Ὀαοϊηρθ ἀγα ἰηἰθηδά: ςἕ. 

705. 6531, ἀπά 566 Ὀεΐον .---1} (16). 7κ"2ο ἐλο νιξέζεέ οἵ ἐς ὁγοαΩ Ρ[αεεὶ) 
ποῖ ἰἴ5 οέγϑοζ: 8:6 3 ννὰβ ἔπε Ὀγοδά, ὀρβῃ 5ρᾶςβ 'ἴῃ δὴ Εδϑΐεγῃ 
οἱἵγ, ϑδοπιαῖπιηρ [Κ ἃ τηοάδγῃ πιχαγίεί-ρδοθ, ψ ογα ρυδ]ς 

βαῖπογιηρα νογα Πο]4, δηά υβίϊσα ννὰ5 βοπιϑί 7165 δα πιϊηϊσίεγεά 

2110 ((πῸ δαῖηβ ρῆγαβο: οὗ, ν.12) 2 Καὶ. χγιδ, υδεὰ νἱἱϊπδουὶ ἃ ἀεδηϊηρ δἀ- 
Ἰυηςοῖ, Βυιο 845 ἃ πιιπιεγαὶ, 1 ἱπιραγίϑ ἴο ἴῃς ἐχργεβϑίοη ἴῃς βεῆβε οὗ ςοϑεξ 
οΥγ εεγέαΐη, ἀπ. 27 (οἷ, Εχ. τ6 χ Κὶ. 20}7Ὁ).---48, 39.5] 9"1.---2) ΠΌ ἘΣΤΙ 
215] γοηάογ 45 ἀῦονθ. π)7, ἃ8 17} 1οἱδ αἱ. πεδυὶγτ (2 εχ. ἀυὶ ἃ). ὙΒε 
βεοοπά οἶδυβε (2) ΠΠ.}2), ἀσυνδίτως, 1υϑῖ 845 1γ6 10. (Ἰ» ἽΡ 9), 223 : ἐλαὲ ἴῃ 
ΑΝ., ἘΝ. 15 σταίυϊουβ δὰ υγοην.---ποὶ] με λπεςς, μα συθςῖ. οὐ ὑγεά. 
(ἰὴ ᾿ἴου οὗ ἰδς δά). μα λγῖϊ, ἐγ6): 80 175, οἷ. ὩΣ ΠῚ ΤῸκ 223) 1 Κὶ. τοῦ (Ὁ ν. 
8 180. 2).---|}2)] 1[{ι, σεξαδ[ϊελεα : οἴ. απ. 4133... -16. Ὁ.|5] οὐ 45.--δκ 3 παὶ 
52] {πε ἐχργεββδίοῃ πᾶν ἀθηοῖε οἡΐν (Ππ 5Ρ0]] (ἐ.6. π6 ἀοπιεϑίὶς ργορεγίυ οἱ 
νδτίοιι5 Κἰ 45), 45 201", οὐ 1 πᾶν ἱποϊαάς πυπίδη θείην» 5 δπα οδίεα ([ο05. 65) 
845 νΕ11: δ8 ἴῃς 8ρο]] ννοιϊά Ὠαγαϊν Ὅ6 “ ἀεονοίοα " νὰ (Πς τυογά, 1 15 
ΡτοῦΔΟΪΥ ἰο Ῥὲ υπαεγϑίοοα Πέτα οὗ (Πο ᾿νυπηαπ Ὀοΐηρ»5 τοι άσηΐ ἴῃ τἰῃς ςΐν : 
οὔβεγνο αἷϑοὸ {μαΐ τπὸ δἰηρ]ιδῖὶς ροϑίοη οὗὨ ““5ρο 1} " 1ὴ ν. 1 006) γῶρπ ποῦς 53 πὴ 
“1 Ρ165 ἃ ἰδοὶϊὶ οοηΐταϑὲ Π βοπιείῃίηρ αἰ δγεηὶ ν] ἢ 45 θσδη παπιοα ἴῃ 
ν.}6 6.5), 1 ἰ5 ἔγιιθ, (ῃ6 ὑχογάβ 3 9. ΠΠΌΠΣ ΠΝῚ γα ποῖ γεργοβεηϊοα ἴῃ ὅπ; 
πα Ὠ1Ππὶ|. ννουἹά οπιὲ {16 πη ἃ5 ἃ ρ͵]οβϑβ : Ὀυΐ [πε οπιϑϑίοη πιαῖκος {δε 
νοσβϑα γδίποσ βῃογῖ; δηά, 1 2 σὰ ὕ5 θὲ υπαάογϑίοοά 85 οχρίαίποα ἀῦοτε, 

{Ππ τα 15 το αἰ σα ΠΥ ἴῃ οοπηδοξίῃρ 1 ὙΠῸ ὈἽΠΠ : ἴοσ 2 ὋΣ ΟὝΣ οὗὨἨ οβίεε, 
566 ο5. 63), 



ΧΙΠΙ, το (14)--;ΧΙΝ. 155 

(οἴ. 2 (ἢ. 4128 ΕΖγ. τοῦ Νβῆ. 81:8 15. 591} [0 20).---“ς α τολοίο- 

οὔεγίμρ᾽ (055) μπίο 7ελουα}} δ), υδϑᾶὰ οὗ {86 ργίββδι᾽ 5 ΠΠ)Ό, 
ἈΡΡεδίβ εἰβενθεγα πιοβεϊυ (3291 5. γ9 πὴ Οὺϑ πὸ πόνη, 5. 

5151 ὁδ5η ΠῸ}) δἂ5. ἃ ἴδγπὶ εἰῃεγ ἀδβογίρεινε οὗ, οὔ ΞΥποηυτηοι5 

νἹἢ, Πρὶν (Ὀυγηϊ-οἤδυιηρ): ἔἤετα 1 ἰ5 δρρὶιθα ἤρυγαϊ νεῖν 

ἴο ἀεξηοία ἃ 5δογῆςα οὗ δποίπος [ιηᾶ, (6 οπαγδοίογιίὶς οὗ 

Ὁ ὨΙΟΝ τνᾶ5 [κὸν 156 ἴο Ρ6 (Πδὲ [ἴ σῃου ἃ Ὀ6 γοηάδγοα τὐλοὶν ἴο 

]εἤονδῃῆ. ΓΟ, υα. 2090 (ΠΟ ΟΠ ὙΠ ἜΣ ΠΡ ΠΣ), νἤαγα [Π 6 
58 Π16 56η56 Οἔ ἴπΠ6 ψοτά ἰ5 δ ἰεδϑὲ δ΄] υἀδα ἰο.--- ζ, πο 7ελουαλ] 
οοσρ. Νιι. 25: 05. 617 2 5. )ζιθ; ““Ὀεΐογε [ϑονδῆ᾽" 2 5. 219. 

4: λϑαῤ 707 δυο (Ὀδιν ὉΓ)] οπἱγ ἃ ἀββοίαϊβ πιουῃά 5.181] πιατῖκ 

ἰῖ5. δἰῖθ; 50 05. 828 (οἵ ̓ Α1); 76γ. 492 πϑὸϑ ὃ (οὐ ἘΔΌΡΔ8).--- 

18.--19 (117-18). Τα τηϑίγιυοιίοηβ οἷοβα Ἱ δῃ Ἔχρτγαβ5 ᾿πἰπησίοη 
{παι ποηα οὗ {πΠ6 ““ ἀενοίοά " 5ροϊ! ((ῃ6 ὉΠ) 15. ἴο Ῥ6 γεβϑεγνθά 

ΌΥ ϑγδεὶ (οἴ. γ3257), 1εϑὶ ]6ῃονδῆῃ ἴῃ Ηἰβ δῆροσ 6 πιοναά ἴο 

ΜΣΈΠΠοΙ ἴπ6 ὈΪεβϑίηρ νι οἢ Ηδ Π45 ργοπιὶβεά.--- -18 (17). Ζλθγὲ 
λα ποέ οἰθαυς ατρλέ οὗ ἐλ6 ἡευοίσα ἐλίγιρ' ἐο ἐὰν λαπα] ἴδε 
τνοσάς πῖδὺ ὃ6 Π|ποἰγαίῖεα ἔγοπι ο5. 618 1 (που ρ ἢ 7α6γίοδο, οὗ 

σοουζδα, ἀϊὰ ποῖ [411] νυϊ πη [ἢ οἶα55 οὗ οᾶ565 οοηϊαιηρίαϊοά ἰη 

86 ργεβεηΐ 1δνν)).-- 7 .μγῦ) γορε ἐδα λεαξ οὗ λὲς ση;ρ6 7] Ἐχ. 4213 

7.5. γ36 (δὲ [8ε οἷοβα οὗ πε παγγαίϊΐνε οὗ ᾿Αομδηβ οἤεξησς ψ τ ἢ 
[π6 ὉΠ), 2 Κι, 2320 Τοη. 439.---Απα τπμἰζῤἧν ἐλθο, ὅσο. οἵ. γι8, 
τ. ἀῃ. 2217 26, ἔχ. 42}3.---19 (18). δεοατδο (οὐ τυλθη) ἐλοῖς σλαϊ 
λεαγζοη, ὅο.} (6 σοπάϊτοη, οοποεϊναα ἴο Ὀ6 5δἰἰ5ῆεά, οὗ {Πε 

Ὀτγοπχῖβα ἰδἰκίηρ εἤεοὶ (566 ΡΠ]. ποΐε οὐ 1230). Ετογ ἰπ6 Ἔχργδβ- 

5105, οἵ. 42. 800 618, 

ΧΙΝ. 1--22. οέήμεος 7 1.6 1 ατένγ. 

ΤὨδ ρἷαςα οὗ ρυδ]ῖο ννογϑῆϊρ ανιηρ Ὀδοη χά (121-33), δηὰ 

{π6 Θηοτοδοπηοηΐβ οὗ πεδίϊπεπάοπι, ρυδγάθά δρδιηβδὶ (1239.- 

1319 (8), {6 συδ)]εοῖ οὗ {π6 ργεβθηΐ βεοίίοη ἔοϊϊοννβ ηδίιγαι νυ. 

ΣΙΝ. 1-9. Τ0 ΙΒγ80]11068, Ὀϑὶπρ δοιονδ}}Β ΟὨΣ]ΥΘῚ, Δ1Θ πού 

ἴο ἀἰθῆροτθ ΤΟΙΣ ῬΘΙΒΟῚΒ ἰῇ Ῥϑββίομδίθ ΟΥ θχίχαναρδηὺ ῥτὶθί. 

---Τῆε Ισγδοίθϑ, Ὀδίηρ' Θρθοῖα ΠΥ ἀεαϊοαίεα ἔο Πεπονδῆ, πιιϑ 

ποῖ ἱπιϊίδία ἴἢ6 Πεδίῃθη ἰῃ υἱοϊαΐηρ ἴο ὄχοθϑϑῖνα ρστεῖ, δηά 

17. 5503} 509 ὀσουγβ 858 (86 πᾶπιε οὗ ἃ βρεοῖεβ οὔ βϑογίῆςε ἴῃ Ῥῃοθηϊοίαη, 
(15. 1. ἱ. τ6ς8. δ. 7.9.}1 γβηδ,---18, Σ 1Π}} .. . 2:2" 19Ὸ9] 4}.--- ΟἿ ΠῚ 9 15} ΘΟ. 
411} 7ετ. 4213, 15. 4γ5 (Ὀ ). 
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Ταῦ δία πὰ ον ψΗοἢ Ηδ πᾶ5 ρίνθη ἴπδηϊ, οὐ ἱπηρτπὶ ὑροῦ 

{παῖ ραύβδοη {πὸ ν]ϑιῦ ] 6 ἰοίκεηβ οὗ ἀδεαίῃῆ. Τα ρὑσοιθιτ!ο0ἢ 15 

ρτοιηάδα προ (δα γαοϊδιίίοη δυδϑισηρ Ὀεΐννοεη ἰ5γαθὶ] δηὰ 

]επονδῖ, νι ψΙοἢ [Π6 Πποαῖ θη ἢ ομαγδοίοσ οὗ ἴπα ργδοίοεβ 

το Ι6α 15 ταραγάθα δ5 ἱπσορϑίθῖο. ὙΠογα 15 πὸ αν ου 

{Π15 βυδ͵εοῖς ἴῃ ΤΕ οΥ Ρ᾿ : ἴῃ Η, [,δν. το ϑϑδ 15. ρδγδ]]οῖ.--- δος αγῈ 

76 ο )ελουαλ γοιγ Οὐαἢ ννμβαῖ 15 δϑηγιηθά ἴῃ Εχ. 4233: (ΤΕ) οἵ 
Ιϑςγδοῖ δἃ5 ἃ ηδίϊΐοῃ (“" 5γδεὶ 15. ΤΥ 500, ΠΥ ἤγϑίρογη ἢ) 15 ἤδγε 

ἰγδηβίεσγεα ἴο με ἰηαϊνίάυαὶ ᾿σγδοὶεβ : ΠΟΥ ἀγα [Ἐπονδῇ᾿κ 

ομπ!άγοη ; δηά ννἢ}]6 οἡ 6 οὔθ παπᾶ ἴδον ἂἀγὲ ἔπε οδ]εςῖβ οὗ 

Η!5 ρδΐθγηδὶ σᾶῦὰ δηά γεραγὰ (1381 85), {ποὺ οὐνε ἴο Ηἱπὶ οἡ [ἢς 

οἴμεγ παηὰ ἢ1141] ἴονεα δηὰ οδδάϊεησε, πο ϑῃουά σοῃίογπι 

{πεν οπαγαοίοσγ ἴο Ηἰβ, δηά ἀο ποϊδιηρ' ἐπδὲ 15 υηινογίῃυ οὗ (Πς 

οἷοβα δηά ιηἰπηδῖθ γοϊδίίοη ἴῃ ν Ιοἢ {πον βἰδηά ἰοινναγάς Η!Π,. 

Οομρ. Ηοκ. 1114 15. 13; δηά οἡ 425.--- Ὺο «λαϊΐ ποξ σμξ γομ7- 

σσίυός (ΚὙΤΓΓ δ5), πὸγ ὑπαζο δαϊάριες (ΛΓ) δείποθοτε γοι» ΦνΡΕς, 

,7ον ἐλὸ “θαι ἴννο σοπιηοη ῥὑγδοίίοαβ βρηβοδπὶ οὗ ρντίβῖ, δπὰ 
Θβρθοῖ ΠΥ γαϑογίθα ἴο ἴῃ πιοιυγηΐϊηρ', νΙΟἢ ργανδιεα ἀπηοηρ [δε 

Ι5γδο ας ἄοννῃ ἴο δἱ ἰεαϑὲ ἴπ6 {πὸ οὗ Ϊδγεδῃ: ἔοσγ {πὲ 

ουπιοσγ, 566 [6γ. 168 41 475 (απιοηρ {ῃ6 ῬΠ1Π5Ε1Π65), ργοῦ. 4150 

ΗοςΞ. γι (Μ55. (ἃ ΥὙἹ1}Π})}; ἔογ τῆς ἰαἰΐογ, Απι. 810 19. 233 152 

(1 ΜοδὉ), 2212 (νῇετγα, ἴῃ βριῖα οὗ [6 ργεβϑηΐ ργοδιθιτοη, ἰἴ ἰ5 

δδϊα (δι ““ γελουαλ οΑ11δ ἴο νεορίηρ,, δηά ἴο πιουγηΐηρ, δπὰ 

έο δαϊάηδες"), Μιο. 116 76γ. τ ΕΖ. γὶδ, 
Βοίῇἢ ργδοίϊοεϑ ογε, δηα 51}} ἀγα, σοπητηοη διηοηρ' 5ειη}-Οἰν }1Ζεα γᾶραϑ : 

οὔθ οἵ οἴδπογ, 1 ποὶ Ῥοίϊ, αῦὸ αἰϊεϑίεςά, ἔοσ ἱπβδίδηποα (8ες ποῦ. οσ ΠὨ111πὶ.ὄ 
οὐ ἴδεν. 1938), ἔοτ ἰῃς Ατγηεπίδηϑ δηα Αβϑϑγγίδηβ (Χεοηορῇ. Οννρορ. 111. στ. 12; 
4. 67), ἔος ἴῃς ϑογίπίδηβ (Ηαϊ. 4. 71: δὲ {πῸ Ὀυτὶδ] οὗ ἃ Κίῃρ' σοῦ φτὺς 
ἀποτάμνονται, τρίχας πιρικείρονται,) βραχίονας πιριτάμνοντ αι), ἰῃε Ἐοπιδη5 (18ςε 
Ίνεϊνε ΤΑΌ]65 ἑογραάς πε Εοπιδη νοπηθη ρέηας γαάότγε, (ις. ὅὁ Ζεν. 2. 22), 
ἔοτ {πε πιοάεγῃ Ῥεγϑίδῃϑ (Μοσγίεν, δδοσραᾶ 7οιέγρθγ, Ὁ. 176), απὰ Αὐγϑϑιηϊδης 
(Εὔρρειϊ!, “46 :;γ5ς5. 11. 57), ἴον ναγίουβ οἴπεγ βαάναρὲ γος (ξηςνεῖ. Βγέὲξ.") ἰχ. 
825; Η. ϑρεησεγ, δηέροῖρἠες ὁ ϑοοσίοίοργ, ἴ. τ8ο ΕἾ, 290). Απιοηρν ἰδς 
Ατγδῦϑ, ἴἃ ννὰβ8 ουβίοπιατγν, ἴῃ ραγίϊουϊατ, ἕοσ ἴῃς πννοπιεη, ἱπ πιουγηΐϊηρ, Ὀο(ἃ 

ἴο 5βογαῖςϊ (ποῖγ δοςϑ {Π] τῆς Ὀ]οοά ἔοννςεά, ἀπὰ ἴο 5ῆανε {μεὶγ Ππαὶγ (ἾΝ 1}. 
Μορίς Αγαδ. ει ορίεηος, Ρ. τόοὸ : [αριὰ, χχὶ. 4 (εά. Ηυδεῖ πὰ Βγοοῖαὶ- 
ΓΔ ΠῚ) 5805 ἴο [15 ἀδιυιρηίογο, ΚΥ̓Βοη 1 αἷε, ἀο ποὶ βογαίοῃ γοῦν ἔδοοϑ, οζ 
ϑδῆανο οδ γοιζς παῖγ᾽' (Ἶν. Ε. δηλ, Μ5. ποῖθ). πη βοπιὸ οδβθϑ, ἴῃς παῖς 

βιανοά οΥδ 15 ἐεροϑβιίεά ἰη [πε οτμῦ, οὐ οἡ πε ἔππογαὶ ρυγα, ἃ5 ἢ ΟΠΈΠΩν 
ἴἰο {πε ἀδαά ; ϑοπιλείπι65, α'ϑο, (ἢς Ὀ]οοά 15 πηλάς ἴο [411 πὑροῦ (πὸ Τςοίρβε, 

95 ἰποιιρῇ ἔογ (6 ρυγροβο οὗ οοποϊυά!ηρ 4 σονοεπαηὶ Ὡ ἰῃς ἀσερατγῖεά 
(πηι, 46]. 56ηι. ὉΡ. 304-206). ὅ6εε [ιγίπετ Ἠδδίηςθ᾽ 228. ἱ. 537-09. 
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Βοιίἢ ργδοίίοος μαά ἰἢτι5 Ὠδθαίμπεη δϑϑοοϊδίίοηβ, ανοη ἰἢ {ΠΥ 
Μ6ΓῈ ποῖ ἀοῆηϊΐοῖν σοηηδοίεα ἢ  ποαΐμοη Ξυρογϑο 005 ; 

σοπρ. {Π6 ι56 οὗ ὙΠΩΠΠ ἴο ἀεηοίς ἴπ6 γῖυδὶ οὗ {πΠ6 Β΄ δί- 
ὙνοΟσβἢρραῖβ ἴῃ τ Κὶ 1828, Τῇ ουδίοπι οὗ ἰδοοεγαϊ ηρ' [Π6 ρϑύβοῃ 

ἰῃ ρτίεῖ ἔογ {πὸ ἀεδά 5 ὑργοῃιδιιεά 4150 ἴῃ [νὰν. 1938 (Η), [πουρἢ 

1Ππ 5ᾶπια ἰεσπὶ 5 ποῖ τι5θἀ (ὨΞἼΦΩ: ὉΠΠ δε ΘΒ. 102.) : πα: οὗ 

ταδκίηρ θα! πη655 οἡ ἴπε Πεδά 15 ἐογριάάβη ἴῃ [μὲν. )ιό (Η), δυϊ 
ΟΠΪΥ ἔογ [ἢ ργίεϑίβ.--- ϑοζησοθ; γοιὉ 6)65] ἐ.6. οὐ ἴῃς ἔογεμοδά 

(65). Τῇε Ηρῦγοννβ, 1 ἀρρϑᾶγβ, 414 ἢοῖ οὔ ϑδίιοῃ οσοδϑίοης 

5ῇανα {π6 δηξίγα μεδά, διυῖ οηἷγ πα ἔγοηϊ οὗ 11.---9ῷ9ώ, Τα ρζτουηά 

οὗ τῆς ῥγοπιδιίοη ἰ5 βἰδϊθα πιογα ἜΧΡΙΟΠΕΥ : σγδοὶ 15 λοῖν ἴο 

7επονδῖ, δπά βἰδηάβ τονναγάς Ηἰπὶ ἴῃ ἃ τηϊαῖ6 γεϊδί ου δποηρ᾽ 

[Πε ρεβορίββ οὗ ἰ6 εαγίῃ. ὍΤῇα νϑῦϑθ 15 δὴ 411] διιῖ νεῦρα] γερεί!- 

ττοη οὗ γὅ. 

8-290. ΤΊ6 ΙΒ: 611008 8.0 ποὺ ἰο 4080 ὑβμμθτηΒ0 198 ὉΥ͂ Θαἰΐηρ 
16 868} οὗἨ Ῥτοβι δὲ θὰ 8}11η818.---Τ ῈἙ ἢ45 πο ἷανν οἡ [815 βυδ]εοοῖ; 
ἴῃ Ρ {Π6 ρδγδί]εΐ ἰ5 [μον. 113:33 (ηοἵ ᾿ἸΡγΟΡΔΌΪΥ δη οχίγδοϊ ἔσοπι 

Η: οἵ. πιοῖα γον 2.3), ἃ ραϑϑαραὲ ἢ ννῃοἢ [Πς ἰᾶτν οὗ Ὁ. 

15 ἰῃ ἰαγρα τηθᾶβιγα νογῦδιν ἰάθηϊοαὶ. [Ιἢ ογάθγ ἴο ἔδοϊ δῖα 

σοπηράγίδοῃ, {Π6 ἔννο ΡΑΘΘΑρΡῸ5 ἀγα ἢεῦα ργιηϊθά 5! ἀβ Όν 5ἰάβ ἴῃ 

Ῥδτα 116] οοἱυ 5 :--- 

ΓῈΝ. 11. 

Σ ϑροαῖς υπίο ἴπα Ομ! ἄγε οὗ 
Ιϑγδεϊ, ϑβαγίπρ : ΤὮεβς ἀγε (πὰ 
{ἱνίπρ (πίηρ8 ΠΟ γὸὺ 5411] οδὶ 
διηοηρ 411 [μ6 Ὀεαβῖβ (Παὶ ἀγα οἡ ἴδῃς 
εδγίῃ. 

ὍΕυτΤ. 14. 

3 Τἤου 5δδῖϊ ποῖ εδὶ δὴν δροηιη- 
ΔΌΪ]ς {Ππίηρ, (πϑν }5). 4ὙἾηῃ656 ἀγὰ {δα 
Ὀεδϑὶβ τ Ώ 1 ἢ γα 584] οδί : 

ἴπΠ6 οχ, ἴῆε δἤεορ, δηῃά (ες ρμοαῖ, 
δ [ῆς μαγῖ, δῃὰ ἴδε ρ82Ζε]16, δηὰ ἐπε 
τοθδιοῖ, δηά {πὸ νυν] σοδῖ, δηὰ ἐπα 
δαάαχ, απὰ (ἢς δηίεϊορε, δηὰ (ἢς 
τπιουηπίδϊη-ϑδαρ. 5 Αηά δνογυ Ὀοαϑβί 8 Ἐνοτγυ (Πρ) 
{πδὲ ραγίεϊ ἢ {πῃ Ποοῦ δηά οἰεανείῃ 
ἴπΠ6 οἰεῖ οὗ (6 ἱψνο δοοίβ, (παὶ 

Ὀτγιηρεῖ ὑρ {μ6 οὐ δηιοηρ ᾿εδϑίβ, 
ἰδὲ γε 5881] εοδί. 7 Νανογίῃεϊεθοϑ 
{Π6586 γὲ 541] ποῖ εαἱ οὗ ἰμοβςε ἰπαί 
Ὀγίηρ υρ ἴῃς ουά, Δηὰ οὔ ἴποβ86 ἐμαὶ 
ρϑτγὶ (πε οἱεῆ μοοῦ; {πε οδπιεὶ, 

δης {πὰ Βατο, 

(παὶ ραγίε(ῃ {πῸ Βοοῖ δηά οἰεανείῃ 
[πΠ6 οἰοἢ οὗ (πὸ Ὠοοῖς, {Παὶ 

ὈγηΡΟΙἢ ὑρ (Πὰς οὐ ἀπιοηρ Ὀοδαϑίβ, 
(αὶ γε 83Π4}] εδἰ. 4 Νονεγίῃεϊθβϑϑ8 
ἴπ656 γὲ 508}1] ποῖ εδὶ οὗ ἴποβο {παῖ 
Ὀγίηρ ὉΡ (δα σους, δηά οὗ ἴμοβα {παῖ 
ρατὶ (Ἂς Ποοῦ; [πε οδπιεῖ, 
Ὀεοαυβα ἢα Ὀγίηροίῃ ὕὑρ {πὰ ουά, 
Ὀυϊ ἀοίἢ ποί ραγὶ ἴπῸ μοοῦ; ἢδς ἰ5 
ὑποίδδῃ ἰο γοι. ὅ Απά (Πα τοοῖς- 
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δηᾷ πὸ τοςῖϊκς-Ὀδάρεν; 
Ὀδοδιβο (ἴδν Ὀτίηρ ὑρ (πὰ ουά, Ὀαὶ 
βανα ποῖ {πε ποοῦ ρδγίε ; {παν γα 
υποΐοδη ἰο γου. ὃ Απά (δε βονίης, 
θδοδυβο ὃδ ρατγίειἢ (Π6 Ὠοοῦ, 

δυῖ.. 
.....ω ποῖ (δα ουά: πε 5 υηοΐεδη 
ἴο γου. ΟΥ̓ (πεῖς 65} γὲ 5141} ποῖ 
οδῖ, δηά {πεῖς οαύοδϑεβ γὰ 541] ποῖ 
ἰουςὮ. 

9 ἼΠ6586 γα 5081] εδἱ οὗ 811 (ῃδὶ ἀγα 
ἴθ ἴῃς νναΐεοσβ : ϑδίϑοονοσ δδίῃ 
8.868 δΔηᾷ ἔπ, 

83}4]} 
γε εαἵ, 10 Αηὰά ν»ῇηἢδίβοανοσ δαί τοὶ 
ἢη5 δῃα 5086 

γε 588}} ποῖ δδῖ; 

ἴς 8 
υποΐοδη ἴο νου. 

11 ΟΥ̓ ΔΙ] οἴοδη Ὀϊτ8 γὰὲ πᾶν δδῖ, 
12 Βαυὲ (815 18 ἰῃδὲ οὗ πιο ἢ 

γα 58.411} οί 

εαῖ: 
τῆς σα βοη-νυ τε, δηά [πε Ὀεαγάςά 
νυϊίυτο, απὰ ([Π6 Οβργον ; 8 [δηὰ (δς 
....9)9  δηά δε ἔδίοοη, δὰ (ἢ ἱκειίε 
αἴεν 15 Κὶπά ; 36 δηὰ ὄνεγὺ γάνοη 
δῇἴον 198 ἱειηά ; 15 δηά ἐπα οδβίγι ἢ, 
δηά (6 εἰρδίςμβανκ, δα ἴῃς 868- 
τονν, απ (π6 μαννῖκ δἷϊες 115 Κιηά ; 
16 [86 {π|16 ον, 

δῃρά (πῸ ρσγεδὲ οἾὟἹ, δηά 

(ἢς νναϊογ-οη; "7 δηά ἴπε ρεϊϊοδη, 
δηά {πὸ εδεγίοη - νυϊζυτε, δα (ἢς 

ςογπιογδηῖ; 15 δηά {πε ἰοῦ, δηά 

(Π6 Πούοῦ δῆϊογ [15 [ιπά, δηά (μ6 

Ποοροσ, δηᾷ ἴδε ὃαῖ. 
19 ΑῃᾶΔ411 νἱηρεὰ ϑιυναγπηηρ (Πἰηρ5 

γα υη- 
οἴεδη ἴο γου: ἴῃ 6 ΥῪ 5141] ηοΐ Ὀ6 εδίβῃ. 

ὈΕΤΕΚΟΝΟΜΥ͂ 

Ὀδάρος, Ὀδοδυβα ἣα ὈΓΙΠΡΈΙΝ ὑρ ἴδε 
ουά, θυξ ρατίει ἢ ποῖ ἴδε Πποοῖ, πε ἰ5 

ὑποίσαδη ἴο γόοὺυ; δαηά ἰδῆς δδτε, 
θεςσϑυδβε 586 Ὀσηρ ἢ υρ {πε ςυὰ, ὃυΐϊ 
Ὦδίδ ποῖ (πα ποοῖῦ ρατγίεα ; σῆς 15 
σποίεδη ἴο γου. Ὁ Απά [πε ενῖπε, 
Ὀεοδυβα ἣα ρδγίε( ἢ ἴῃς δοοῖ, δοὰ 
οἰεανοίῃ {Π6 οἱοῖ οὗ ἰπ6 Ποοῖ, θυϊ Βς 

ομοννοὶἢ ποὶ {Π6 ουά ; πα ἰ9 υποίοδη 

ἴο γου. 8 Οἔ (Πεὶν Πο5 ἢ γε 5881] οοἱ 
δδῖ, δηὰ {ποεῖν σάγοβϑεβ γὰὸ 5}]} ποὶ 
ἰουο ς: (ΠΟῪ ἃ υποΐϊεδῃ ἴο του. 
9 ΎΠΕεβ6 γὰ 5881] εδὲ οὗ 411] [μδὲ ἀτε 
ἶη ἰῇῆε6 ψαῖοτβ - σι θδίβοενεσ δῖ 
8021695 δΔηα ἢη5, ἴῃ {πε τυδίοσϑ, ἰὼ (ὃς 

8685, δΔηά ἴη [6 ἰογγεοηῖϑ, (Π6πὰ 5ὯΔΠ 

γε εδί, 10 Αηὰ τυβδίβοονοσς Βαιτῃ υοΐῖ 
δη5 δηά βοδίοβ, ἴῃ (6 5ο859 δηὰ ἴω 
ἴῃς ἰογγθηΐῖβ, οὗ 411 (πε ϑδνυναττοΐην 
ΚΠ Ρ5 οὗ [πε τυδίετϑ, δηά οὗ 81] τς 
᾿ἰνίηρ 58ου15 (δαὶ αγὲ ἴω ἴδε τυδίοσβ, 
(ΠΟΥ ἀγα ἃ ἀοείεκίαιίοη (ΥΨ) ἴο γου. 
1 Αηὰ {ΠῸῈῪ 584}} Ὀ6 ἃ ἀεϊεςιδεου ἴο 
γου : οὗ (πεῖς βοϑἢ γε 5}}} ποῖ εδῖ, 

δηά (ποῖ οαγοδβϑο8 γὲὰ 58:8} πᾶνε ἱπ 
ἀειεϑίδιίοη. 13 ἸΝμαίβοενες βδίῇῃ ποὶ 
ἢη5 δηά 5ς.84165 ἴῃ ἰῆ6 νγδῖοτς, ἐξ ᾿ς 
8 ἀείεκίδίίοη ἴο γου. 

18 Αηά ἰμε86 γε 53Ὁ31} μοϊά ἴω ἐς- 
ἰοϑἰδίίοη οὗ ἔον)] ; (δ ν 5181} ἤοῖ ὃς 

εδίβη; ἴδον ἀγὲ ἃ ἀεϊεβίδιίιου ἴο γοῦ: 
ἰ(ῆς »υἱοη-νυ τε, δηά ἴδς Ὀελεάςά 
νυϊίυτε, δηα [Π6 ΟΞΡΓΟῪ ; 

4 δληᾷ (ἢς Κίία, δηὰ δε ἔδίςοω 

αἴογ 115 Κκιηὰ ; ἰδ δνΕΓΎ τάν δῶ 
αἴϊον ἰΐἰ9 Κὶηά ; 156 Δηά (πὸ οξίτς, 

δηὰ (ἢς πἰρθ- αν, δηά ἴῆο 568- 
πιοῦν, δηὰ ἴπ6 αν δον 115 κιπὰ ; 
1 απ [86 [π|6 οὐ, δηὰ ἴδε οος- 

τιογδηῖ, δηά ἰῃ6 ργεαῖὶ οὐνὐἱ ; 15 διὰ 
(ες νναΐογεῃοη, δηά ἴῃῈ ρεϊοδδ, 
δηά (δὰ οαγγοη-νυ γα, 

19 δΔηᾷ (ἢ Ξἰοτγῖ, 
{πῸ Ππογοῦ δῆον 118 [ἰηὰ, δηά ἴῃς 

ὮοοροΘ, δηὰ ἔπε Ὁδί, 
ΑΙ] νὶηρεὰ αναγτηῖηρ ἰδίηρε 

(δὶ σὸ προ δἷϊ ἔους ἀἂγὰ 4 ἀεϊεςίω- 
[ἰοῦ ἴο γου. 
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Ὁ Οὗ ΑἹ] οἰεδῆ νἱηρεά {πῆρ γε 3:1: γι (πΠεβουεπδυ εδί οὔ δ] νἱηρ οι 
τλδν οδῖ. βιναγηϊηρ Πρ5 ἰἢδί Ρ»ὸῸ ὑροη «αἱὶ 

ἔουγ, νὮϊοἢ ἤᾶνα Ῥεηάϊηρ ἰερϑ αῦονς 
{πεῖς ἔεεῖ ἰο ἰεὰρ πὰ] ὑροῦ [ἴῃς 
οδγίῃ: 3 ὄνϑὴ {ῃεβε οὗ {ῃεπὶ γε πΠΊδῪ 
οδί : (ῆς Ἰἰοουβὲ δϊογ [(5 Κιηά, δηά 
86 Ὀα]ὰ ἰοουπὲ δἴονγ 1[ἰ5 κα, δηὰ 
(ῆὴ6 ογιοϊκοῖ αδἴϊον 15 Κὶπά, δηὰ (ἢ 

ΒτΆΒΒΒοΟρροῦ δἷοεν 115 κΚιπά. 3 Βυϊ 
811 (οἱ εγ) ν ἱρά 5ναγπιίηρ (Πρ, 
ΨὮΏϊΟἢ μάνα ἴουγ ἰδεῖ, ἀγα ἃ ἀοιοβίδ- 

(οη ἴο γοιυι, 

Ηετγα ν.8 ἰ5. ἱηϊγοάιιοίΐογγ, ἴπΠ6 νατγίοιιβ Κιίηας οὗ ργοδιρι θά 

[οοἀ Ὀεοΐηρ' οἰαβϑεά πηάδγ [ἢ6 σΔϊ ΡΌΓΥ οὗ σδορεέπαξζον (ΠΏ ΜΛΓΠ))» 
οὔα οὗ Π᾽᾽5 οπαγδοίεγϑῖς Ὄχργοβϑϑίοηβ (οη 735). ΤὙΠογα ἔοϊΐονν 

ῥτον ϑίοηβ γαϑροοϊηρ οἷεδὴ δηᾶά υὑποΐεδη φυμσάργμῤοαάς, ν.4 8, 

σφεας σγοαέμγες, ν.5.10. δίγας, ν.11-18. ἤγίηρ᾽ ἐηδοσές, ν.19.. Οη 

{Π6 ρεησγαὶ βυδ]εςοΐ οὗὨἩ [656 ρῥγονϊβϑίοηβ, ἴπ6 γεδάδθγ 15 γαξεγγεα 

ἴο {Π6 σοπηπιδηΐαγυ οὐ ἴον. 11: δαγα, οηΪΐν ἔπε αἰ βεγθηοθβ ἴῃ 

Ὠξ., ογ οἴπεοσς ροϊηΐίβ οὗ ραγίϊοιϊας ᾿ηΐζογαϑί, ν᾿] 6 ποίϊοθά. --- 

4Ὁ ὅ, ἼΠοτγα 5 ποι ίηρ' ἰη [(6ν. σογγοβροηάϊηρ ἴο ἴπ656 ννογάϑβ. 

ΤΠ αἀϊβεγοηοα Ὀεΐνψθθη [6 ἔνο ἰοχίβ 15 [Π15, (πὲ ἰῃ [,δν. (ν.δ) 
[6 οἶδδη δῃϊπιδῖ5 γα οὐΪν ἀδῆποά, ψ ἢ116 Ἰὼ Ὠΐ. [ΠΟῪ ἀγα Ὀοίῃ 

ἀεῆηεά (ν.5) δηά Ἔχοπιρ!πεά (ν.“ δ). ὙὍῆα οχ, {πὰ σὐσοῤ, δπὰ 
{Π6 ρυαξ τα, οὗ οουζδα, νν6 1} ἱποννῃ, δηά ἰγοαυ θην πιοηιοησά ; 

[Πε6 λαγέ ῥνε: ἔδυ. Τρνς λΐμα) 15. αἶδο οὔθ πδπιεά, δβϑρϑοῖδῖν 

ἴῃ Ροοίγυ, 45 ἃ ἤριγα οὗ δἤδοίίοη, βυγείοοίδάηθ55, δηά γαρί αν 

(6... 15. 350 ϑοηρ᾽ 29; ἴῃ ἴπε ἔδπι. Ρυ. 519 ὕϑ. 1884); 1Π6 ρασοῖϊο 
(37) 15. δ!υἀδα ἴο 5 πη] ΑΥὶν ἔοτ 115 σιν η655 δηᾶ Ὀθδιῖυ (6. ». 
2 5. 2185. 1214 ϑοηρ' 29),---ἰῃ6 Ὠαγί δηά ἴπ6 ρ'δΖεῖϊθ ἀγα 4͵50 

τηθητοηδά ἰορείπογ ἃ5 σοπηπιοη Κὶπἀς οὗ ρπια, Ὠΐ. 1216. 32 782, 

ΤἼς γοσδιοῖ (ΓΛ) 15 ἡδιηβά τ Κὶ. 58 (4523), Ὀγ {86 5146 οὔ δε Πασγί 
διὰ {[Π6 ρ8Ζείϊβ, ἀποηρ᾽ ἴδε ἀ6] 1] σοῖο 5 ργονι δα ἔοσ ϑοϊοπ)οη᾿β 

τουδ] ἰΔ0]ε : δοοοζαϊηρ' ἴο Ὁοηάεν (7: η2 Ῥογᾷ, εἄ. 1887, Ρ. 91), 
ΔὉ ΔηϊΠ1Α1 Ὀδδυηρ' ἀπιοηρ᾽ ἰῆ6 Αγαρϑ [ἢ6 54π1|6 πδῖηθ Καλῶ 
15 ἑουηά πονν ἴῃ {πε [Π]οΚαῖβ οἡ {Π6 5465 οὗ (δγπιεῖ, δηά ρίνεϑξ 

ΧΙΥ͂. δ. "3.] ρα: Αγατλ. κ'30, Αὐδρ. ἩΡΌΣ Τῆς νογὰ (45 Αὔδῆ. 

Αγϑπηι. ϑῆον) 8859 το εἴγπ,. σοπηηοχίοη ἢ ἢ ν αζίγασέίνεησεος, δεα έν, (ἢ 6 

τοοῖ οὗ ννῆϊοδ ξξ Αγδπὶ). κὸν 20 αδεῖγο, εὐ, Ατδῦ. Ρ ἔο ἱποϊΐηο ἐοτυαγάς, 

γεανη )ὺν (εοτρ. Ὦγ. 8ὶ 178, Ρ. 225 [.).---ὯἹ} (πε εἴγπι. 5 ἀπκπονη. Ατϑῦ. 



Τόο ὈΕΤΕΚΟΝΟΜΥ 

ἰῖ5 ΠΔΠ16 ἴο ἃ ἰαγρ νδίϊου, ἴῃ6  αάν Ῥαλ»κμῶργ, λ΄ ἰῃ6 τνοοάεὰ 

ἀϊπέγιοϊ βου οὗ Οδγη)εῖ : ἃ βρθοϊπιθηῃ βεηΐ ἴο Ργοῖ. Νανίοη αἱ 

Οδπηιδγι ρα ννὰβ ὑὈγοποιιποδά ὉΥ ἢϊπὶ ἴο Ὀ6 {μ6 ἔγια Ογυες 

οαῤ»εοίμδ, οὐ τοθθυοὶς (2 )γοο. Ζοοίορ. «80.. οΓΓ Ζομάον, Μᾶγ 2, 

1876). (Οἵ. Βοοματγί, “Ζ έθγοσ. ἱ. οἵο Βῇ., 11. 280 ΕΞ. (ἃ (οοἀά. Δ, 

ΕἼ βούβαλοςς ὙΠΟ «υὐά οοαΐ (δ) ἰ5. ποῖ παπιβὰ εἰβανῆεγε: 
ζ Ὁ ὃν" τῃ6 ἐδοχ (ογ τοἱα ρυαῦ), νυ πο 15 σοπιπιοη πη Ῥαἰβϑεϊηβ 

(ι 5. 248, ποαῦγ 'Ἑπ-ρεαϊ), δῃά βοπμθ βρβϑοῖεβ οὔ ψΒΙΟΝ ΠιαΥ ΜΜ6]] 
Ὀ6 πιοδηΐ (Ττιϑίγαπι, 1.8. 97; 228.3 1. 1202). (ἃ (οοὐά. Α, 

ΕἼ τραγέλαφος. ΤΕ σααχ (1), αἰβο, 15. παπιβά οὐἱυ βεζγε; 
{π6 Ιἀδηςβοδίίοη 15 ὑπαὶ οὗ Ὑσγιθίγαπι, ψῇο ϑίδίος {ῃδὶ {Π6 

Απέοῤο αἴας 5 σοτητηοη ἴῃ Αργϑϑίηϊα, Ερυρί, δπὰ Ασδδία, 

Δηὰ 15 Μ} 61] ἱκποῖνη ἴῃ (Π6 ᾿Αγαῦδῃ, 8. οὗ {πη6 εδά 8εὰ (ΛΔ 418. 
127). (ἃ πύγαργος (ψἤδηπος ΑΝ., ΕΝ.), ἃ ψῃϊ6-γυπιροα 5ρεοῖθ5 
οὗ δηΐϊεΐορα (οὗ ψ Βιο ἢ ἔπογα ἀγα βανογα]), ἔουηα ἴῃ Ν. Αἴτῖοα (ε. 

126). Τῇ απέοίοῤο (ἰΝΔ1.), 15. φα3ο} : (ἃ ὄρυξ, ἃ Ιαγρε Κὶπά οἱ 
δηίεῖίορα, “νοῦ Ὀδδυί αι δηὰ ργδοοίυϊ, ἢ ἰοπρ βδἰθηάογ 

τοουγνοά Ποτγης ᾿" (26. 5σγῖῇ.; 2.31. 464). ὙΠ »ποτριζαΐη-σλδοῤ 
(Ὁ) [5 πηθπ οπϑά οἡΪγ ἤθγθ. Ὅμα δηϊπΊαὶ πηθδηΐ 15 ἀποογίδίη, 

Ὀὰϊ Ξοπια ἰπἰηα οὗ νυν] πηοιιηϊδιη-5ῆθερ ((οἹ. Η. δηλ ; Τιῖθ- 

ἰγᾶπι, 22.8.3 1. 556.) πᾶν νν611 ὈῈ ἱπίδπάβά, ὅζ δυο (1π Ῥγ. 5} 

:- ΗΘ. Γν τοϊα ροαῦ); 85. ϑϑνς γιοιρέαίης ροαί. (ἴ καμηλοπάρ- 

δαλις, ἃ παῖϊνα οὗ Αἴτιοα, δηά ποῖ ργοραῦϊθ. Αν., Εν. 

ἐς ρῃδπΊοιβ,᾽ ψδιοῆ, Τυιϑίγαπι ορ]θοῖβ, οδηποῖ 6 τρῃε; 85 {Π6 

ομδπιοῖβ 15 8ὴ δηΐεΐορε οὗ Ὁεδηίγαὶ Ευγορθ, ὑπκποννῃ ἴο δΔηῪ 

ΒΙ1Ό]6 απ ά5. 
Α 5ηρυῖαν ἀγριπιεηΐ 45 Ὀδεη ἰουηάεά (Τυδίγαπι, δὲ (86 Ἠπ11 Οδυτγοῖ 

Οοηρταβϑ, σμαγάΐαη, Οοἴ. 15, 1800, Ρ. 1622 ; Ρα]. ἔχρ!. ὅος., ΖἊδ Οἱΐν απὰ 
ἐλ Δαπά, Ὁ. 8ο; δῃὰ εἰβεννῃογε) οὐ 6 δηϊπ)α]8 πηιεηϊϊοποά ἴῃ Ὠϊζ. 14", ἰη 
ἴανουγ οὗ ἰῃς Μοβαΐῖο δυϊπογϑῃϊρ οὗ πε Ῥεηί. [Ιἰ ἰβ βαϊά, “" Νίης δηϊπιδὶς 
τα πιοηςοηεά ἴῃ Ὠϊ. ψ Βϊο ἢ ἀο ποὶ ἀρρεᾶγ ἴθ ἴεν. ΟΥ̓ δα ς οσ 6 δἱ ᾿ςδϑί 
πενεγ ᾿ἱνεά ἴῃ [ἢς ΝΙ]Ὲ νδ] ον οσς ἰῃ ννοοάεα δηᾶ Π1Πν Ῥαϊεϑίϊηα ς ἸΟῪ ἄγὲ 
ἱημαριίδη!β οὗ ἀδβεγί ορεη ρἰδίηβ, ογ οὗ Ῥᾶγε γοςκν μεῖρῃϊβ. ὙΏΥῪ ὅγὰ ποὶ 
τιθηϊοηςσα ἴῃ ἴκεν., Ὀδοδυβς ᾿πιπιοαϊαίεῖγ δῇς ἴπΠ6 Εχοάυβ [μον ποιὰ ὃς 
βίγαηρε ἴο ἴπ6 ϑγδεὶ ἴα; Ῥυΐ αἷενγ 29 γϑαῦβ παὰ ὕδεῃ ραϑϑεεὰ τῇ {πεῖς 
αυηπῖβ ἴον νου] 6 δηλ τ ἴο {6 πὶ 411." Α 1π||6 τοβεοϊΐοη νν}}} σμον 
Ὧονν ἱποοῃοϊαϑῖνα (Π15 ἀγρυπιεηΐ 15. Ηδα ἴπογὰ Ὀεεη---ἃ8 ἰῃ6 ΕΖΟ,͵δ5,. 
1894, Ρ- 103, ΝΟΓῪ ἱπασουγαίοϊν δαγ8 ποτα 15-τ-ἃ 7:52 οὗἩἨἉ οἰδδῇ δηϊπιαῖβ ἴῃ 

σαν»ιαγα, ἴο 5ῤγίριρ, αυοίεα Ὁν Τεὶβίγαπι, ἀοθβ ποὶ εχιβῖ : (6 πιεδηϊηρ 15 
οοπγεοίμγεα ΌῪ Οα8. ἰη (6 7΄65., πιεγεῖγ ἴοσ ἴῃ βαΐζα οὗ Ἴεχρίδἰηίηρ (15 
ννογά.---θ. ϑκη πῷ 8] 866 οὐ 12}; οἵ, 2οὉ 1 5. τον, 
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εν., ἴο ψὨϊοΒ ἴῃ Ὠΐ. οἴμεγθ, μανίηρ ἰδῇς ομαγαοίογ γείογγεα ἴο, ογα 
δαάεά, τὸ ννουϊά Ἰηἀοοα ροβ5ε55 ρἰδυβιθ! : Ῥυΐ ἰπαξ 18 ποῖ πε οα86; 20 
οἰθδη δηϊπ)α]5 ἀγὸ παρηδα ἴῃ ἴον. ; {πεν ἀγα οὐἱγ ἀεῆηκά (1μεν. 115); ἴῃ Ὁ ι. 
ΠΟΥ ἀγὰ δοέλ ἀεῆηεά (ν.5) ακπαὶ παπιεὰ (ν..5). Βιιῖ, ἜἌχοθρὶ ΌΥ δϑϑυπηηρ' 
νῆδί ἴπς δγριπιοηί 15 οοηδίγυοϊεα ἴο ργονε, ἴἤδγα 15 Πο τοάβοῦ ἴοῦ βυρροβίῃρ 
(δὲ ἴῃς υυῦϊογ οὔ [ον 11, Πα παὰ Ὀδοη δϑϊκοά ἰο παρε ἴῃς δηϊπια}5 ἀεῆηδά 
Υ δὶπι πη ν.2, νου ἠοὶ ανα πιοηιίοπεά 151 ἴποβ6 δημπιεγαίεα ἴῃ Ὁ . 
143. Απὰ ἴδε ἔυγίμογ ορ]εοϊίου, {μπαὲ {πε δηϊπια]5 ἴῃ αυοϑίίοη οοιϊὰ ποῖ ὃς 
Κηονῃ ἴο ἃ νυγϊεγ ᾿νίηρ ἴῃ Ῥαϊεβίίης, 15 ορεη ἴο ἴδμα γεϊογί ἰπδὶ, ἰἔ 50, (ἤθγα 
σου Ὅς πο οςοδϑβίοη ἰο ἔογιὰ (Π6 5γδοῖ 658 ἴο εαὶ ἴβεη. Βαΐ ἴῃ νῖεῖνν οὗ 
ι Κ. κοὃ (433), (ῃς Δ΄ ρδἰίοη (561 18 αυδδιϊοπδῦ]α. 

". Τα ραγίοιϊαγβ γαϑρθοίϊϊηρ {π6 σαρβοὶ, ἴῃ γοοζο-δαςζρθον, 
δηὰ {π6 λαγε, Ὠϊο ἅγὰ ταρεαϊθα ἴῃ δδοῦ οδβα ἴῃ [,δν., ἃζα 

οοηάδηβαα ἰηΐο 8 5βἰπρίε οἷδιιβαε. Ὑὴα ΒΡ ἰ5 πδπιθα βαϑίάθβ ῥ5. 

10418 Ῥγ. χγχοβό: [{ ῖ5. ἴῃΠ6 Ατγαρ. “υὐαὖν, ἴΠ6 ἤνγαχ δγνγίασις οὗ 

ηἠδΐυγα ! 55. “Ἅ Εοοϊκ-δάρογ᾽᾽ 15. ἃ γεπάδογηρ οὗ ἴῆς Οεγηδη 

ῃδῖηα ΑἸ ῤῥάσολο; Ὀυϊ {Πσγα ᾿ς, πη ἔδοῖ, πο ρεγέδεοιν δυσίδῦ]ς 

ἘΏΡΊΙΞἢ δήθ ἀνδι:]40 16. ““(οπον" 15 {86 οἷά Επρ]ϑῃ ψνοζγά 

ἴογ ἃ γδῦριϊ ; θυ Ὀεϊπρ' πονν ργδοίοδν ορϑοϊδία ἴῃ (δῖ σθηβα, 

1 45 Ὀδθη γείϊδιϊποα ἱπ ἘΝ. δ5 {π6Ὸ γεηάδσγσιηρ οὗ ἴῃ ΗδθΌ. ἸΒΨ, 

{86 δηΐπιαὶ ννϊοἢ [158 ἴδγπὶ Ὀσορεῦῖν ἀδποῖεβ Ῥαοΐπρ ἱπαϊοαίεά 
ἴπη {6 πιαγρίη. Α5 [8 ἀγγαχ σνγίαομβ ῖ5 ἴῃ δρρδάγδῃσα δηὰ 

Πδθϊῖ5 ποῖ πηΠΠ|κ6 ἃ γαρρι (Τ τἰβίγαη, 7.8. 75 8.), ἰπΠουρῊ Ὀε- 

Ἰοηρίηρ ἴο ἃ αἰβεγεηΐ ἔδηλγ, [δ γοϊθητοη οὗὨἨ ἁ ““σοπαΥ" ἴῃ ἃ 

Ρορυΐαῦ νεγϑίοῃ πῆδυ, ππάθσ ἴΠ6 οἰγουπιδίδησαβ, ΡῈ ΘχουβδΌῦϊα. 

-ὃ. (ἃ 54π|. ΞΌΡΡΙΥ {πὰ πιϊσϑῖπρ' ννογάβ, γεδαϊπρ Ἔχδοῖυ 85 ἴῃ 
Ι͂αν. τἰὖῇΊ ὙΝΒεῖπογ (π6 ἢγϑί οἴἶδυβα Ὀ6 ΠΘΟΟΘΘΑΓΥ οὐ ποΐ, “δε 

σῃοινοίῃ ᾿" πλιισί οεγίδι γ Ὀ6 τεβϊογεα : 566 Ὀεΐον.---θ- 10. Τῆς 

ἀεξογρύοη οὗ {δε ἰαννέμ! δηὰ ὑγομιθιιοα δαυδίϊο 8η1π|815 56 6 5 

ΟΪαϊηΐγ ἴο Ὀ6 ΑρὈγανιαἰβα ἔγοπι ἴπ 6 πιογα οἰγοιπιδίβηταὶ ραγίου- 

[Ϊατϑ οοηϊαϊηοα ἴῖὴ 16ν. [Ιῃ πε ἰαϑί οἶδιιβα, Ὠΐϊ. 85 δ᾿ Ὁ 

φεγιοίδατι, δ τα 1,δν. ἢ45 ἴπ6 ἰδομηϊοδὶ ἴδγπι, 564 οὗ ργομιδιϊοά 

αηϊπιαῖβ (566 οἡ 720), γ᾽ ἀοέοεέαέέίοτι.---11-18., ΤΏΘ ραγαρτδρῇ 
Οὐ διγάβ ἀοεβ ποί αἰβῖδσ πηαίΐθγ ιν ἔγοπι {π6 σογγοβροπαάϊηρ' 

ῬΑΓΔΡΥΔΡΏ ἴῃ [ν. Μ.1} 15. δὴ ἱηϊγοαιιοΐοσυ δάάϊτοη: ἰη ν.}3 

1. τι Ἱ 4 οοὐσοξίυε οτος : 80 ν.9" (ΞξτΤ δὲν. 1198) Ἰ]υὰ. 20ο}5.17, ἴοὉ 
19}9.---ῦ }}] ἃ τάτε ογι βοργδρῃϊς ναγίδιίου ἔογ ὗν Ὁ ; οὗ, απ. 473 πυὰ, τ ΟἩ. 
243 πῦὸν (Εν. 8. 16Ὁ).---8, ΠΣ 1151] π΄} 158 εἰβεννῃετα δἰ νναυϑ ἃ βυθϊϑῖ. ; δπά 
43) ([μεν. 117) 15 ἔγοπι Ὑ}, ποῖ π). Ἐεδά ΠῚ} 3} 40], οἵ (οὗ, 84π)|. (Χ) ΚἘ5) 
2} δ 2, 88 ἴῃ 1.δν. 8) Ὑν}}} θὲ Οδὶ, ἴῃ ραιιβε εἰζμον ἕοσ 12) (Κδη. ρ. 327 ἢ), 
οσς Ὀδείίεγ (45 {115 18 δὴ ἰηίγδῃϑ. ἔογπι) ἴογ 12) (9 π). 2), οἷ. α-Κ. 8ὶ 20. 4εὅ. 
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πὸ ᾿ψογάς Κῶ δπά γον ΑΙ δνοιἀδα, δπά 1 15 πιαγεῖὶγ βαϊό, ΟἹἜ 

«ολίολ γ6 σλαϊ ποΐ σαξ.---1, Τὴσ ργέβον-υτἰζμγο (γ122}} ποῖ {δε 
θαρίδ, Μ Ὠϊοῖ, ἰπουρἢ δάδαιυδίς (ἴῃ ἃ ρορυΐαῦ νϑῦβίοη) 85 ἃ 

Ροσίοδὶ δαυϊναϊεηΐ οὗὨ 9, 15 ποῖ γϑδῖν [6 Ὀιγά τηρδδηῖΐ. 

Α5 Τυϊδίγαμι (2.6. Ρ. 172 5.) σῆονΒ, πῆ Αγαρ. μῶβγ, τυ! οἢ σογγεϑροπάβ ἴο 
{πθ Ηεῦγονν πέσλερ, 56 ποῖ {ὴ6 Εδρ]ς, Ὀυΐ ἴμ6 Οατιοη-  υἱΐυτο, ον Οτεδὶ 

Μυϊίαγα (ἀϊπιϊηςς ἔγοπι {πῸ ογαϊπαγυ, οὐ σαττοη-νυϊατγα, ν.17), ἢ μι ἢ 
αἶϑσο ἴῃς ΒΙΌΙΙ Α] δἰ υϑίοηϑ ἴο {πὸ ἽΦ) αρτεε: (δε δαρίοε, ἔογ Ὄχδπιρῖς, ὅοε5 
ποῖ οοηρτοραίε δγουπά οδγγίοῃ (10 Ὁ 4939 ΜΙ. 2435), ποῦ ἢ85 ἰξ {πε πεοῖς δηά 

Βοδὰ ““ἀδβίιίς οὗὁὨ ἔγας ἔδδίῃογθ, δπὰ εἰπε παῖκοά, οὐ ἱπίηϊγ οονεγεά νἱἢ 
ἃ Ῥονάσγυ ἄοννη," ἴῃ ἀρτεεπιθηὶ ἢ ἰμ6 δ] υϑΐοπ ἴῃ Μὶς. 11δ (““ εηϊαγρε 
ἀῆγ Ὀαϊάη655, 845 ἴῃς »»"ϑλδρ᾽.), ογθδϑ Ὀοΐῃ ἴπ656 οπαγδοίογϑοβ ϑυϊὶ (ἢς 
σε οη-Νυϊατε. Τῆς Οὐὐἰβοη- υἱΐαγα “6158 ἃ πια]θϑίϊς Ὀἰγά, πιοϑὲ δρυηάδηϊ 
δηά πενετγ οι οὗ 5'ρ;;ϊ, ν βείμεσ ου δε πιουπίδίη οὗ ἴΠ6 ρἷδιη5 οὗ Ῥαϊεϑβίίϊης. 
Ἐνεγυνῆοτγοα ᾿ξ 15 ἃ ἰδδίαγε ἴῃ [6 β'κυ, 845 1ἴ οἶγοϊοϑ δίρῃεσ δηά διρῆος, {1} 
Ιοβέ ἴο 411 Ῥυὶ ἔπε ἰκεδβηδϑί εἰρῇῃί, δηὰ ἤδη γαρί αν ϑύνοορβ ον δραίη" 
(2.8.3 1. Ῥ. 815). 

Ζλο δεοαγάρα σέμγο (ὉΕ})] οὐ Ζᾶριρηθεροῖον, [6 “ὁ Ἰαγρεϑί 

δηα τλοϑὲ πηαρηϊδοσηΐ οὗ {πὸ νυϊίαγα {γ᾿ (ΔΛ 7,.8. ιτ71)ὴ. Ζ7ῆε 

οφῤγεν ([)}1}}} οτ᾽ σλογίοορα δαρίδ, ““ ὉγΥ ἴατ ἴῃ6 πιοϑδὲ αὐυπάδηϊ 

οὗ 411 τῃ6 6αρ]6-ἰγῖρα ἴῃ Ῥαϊεβίης " (Ὁ. 184).---18. Α κα ἐλε... 

(πιο }}] [καν. 1116 δὰ5 ποίμίηρ οογγεβροπαϊηρ. Ὑῃὲ νογσά ἰ5 
οαγίδί νυ ἃ πυοῦ πλληϊδ: 566 Ὀεῖον.---1δ, Ζ.6 πὲρλέςλατοῖ (ὈΌΠΠῚ]} 
ογ σογεθολο-οτοί (ἐδ. τοι ἔ.).---- ΤᾺ ςϑα- θυ (Ὁ Π}}] ον 2 έγεὶ, ρευῆδρβ 
ἱποϊ μαΐηρ᾽ ρΡῸ 115 (2.31. 670 .).---16. ΖΔ. τοσέονγ-ἄθη (Γ Ὁ 02} 50 
(ἃ (πορφυρίων); ΜΝΩ͂Β. 240. τοασέθγολόη οὐ ἐδίς ; ἹΚποῦ. αἰ., ἃ 

. 148. ΠΥῸΡ ΠΡ ΠΝΠ ΠΚῚ ΠΚΎΠ] [,εν. τ1146 Πὰ5 ΠΡῸΣ ΠΚΠ ΠΚῚ ΠῚ ΠῚ; δηά 
80 ὅ88πι. (ἃ ἢογεο. Τῇε ἰεχί οὗ ὈὨΐϊ. 5 σοσίδιη!υ οοσγυρῖ. 55, ἃ5 ἴπεῸ ὨδΠ|Ὲ 
οἵδ Ὀιϊγά, ἰ5 ἠοῖ οἰμεγινίβε Κηονη. ΠΝῚΣ 85 πιβιυυγδη ΠΣ: [Π15, θείην, 
ἃ τος πὲλεϊέ, νὰ58 σοττεοϊοα ΠῚ (15. 3415) οῃ πε πιαγρίη ; δηά {πε οογγεςίίου 
αῇεἼογιναγάβ ἐουπα 1158 ΑΥ ἱηΐο {πεῸ ἰεχί Ὀεϑιάς ἴῃς οογγλρεμα νι. Οἡ ἴδε 
ἔοτγπι "Ἴ, οὗ, Ετνν. ὃ 458; δπά ΣῪ τ 9. 228 33 [Ὸγ ΣΝ ΤΊ, 

18. 15)" Ὁ] 1 οἰδογννῖβθ οσοὺγβ ΟὨΪΥ ἴῃ Ρ (16 {πιὲ8 ἰπ ἡ. .. 6. 7; 1 
πι65 πὶ [,ον. 11), ἀπὰ ΕΖ. 4739, 12 οὗ [86 οσουγγεηςαβ ἰη Ρ (Οη. 1 5] αἱ, 
ἱηοϊυάίηρ ἴῃ Ῥᾶγᾷ116], [μον. 1116) Ὀεΐηρ νὴ {Πς 86πι6 ρϑουϊατ ἔογαι οὗ ἴῃς 
Βυχ 45 μογο. Τῆΐβ ἔογπι οὗ δε βυβῆ ὁσουγβ Ὀαϑί65 (Ὁ Ἴ ἃ σέρσ. ἡου!) 
ΟὨΪΥ ]υἀ. 192" Ἰπρν», Νδῇ. 1 Ἰπθῖο, 100 2:2 'πτκ: νγῖρμι, Οὐνιβατ. 
Ονανινπαν οΥ ἐΐε δερεἰξὶς Σαπρμαρές, Ῥ. 155, σοηραγαβ [6 Αγατ). πϑῦς, 
δῃά ἰτοθϑ Ὀοίῃ ἰοὸ δῇ δποῖθπε ρεηϊῖνε ἔογπι, »αϊξένλιε οὐ »ιαϊξί- τ, τὲ 
808] ἔοτπι πϑῦρ, ἰθὺ οτὶριπαίϊπρ' ἰη δὴ οἱά δοουβ. "παξξα-δεε (οἰ πεγυΐθε 
δϑίδάςβ, 8 4459).---ἸἰἸ Ὁ] ἰῃ Ῥαδϊεβϑί. ϑυγίας (Ῥαγῃῆς ϑιλίῃ, οοἱ]. 2004) παδίοι; 
ἴῃ ἴῃς Μίβμη. ς2θοΐθς, ἃ8 πο; ἴῃ ἰῃε Ταΐηι. 1ἴ α'5ο πιεδηβ ἀεγεέϊς, σολίδ- 

η"αἴΐς. ὙΤὨδ τοοῖ πιαὺ 6 (86 Αγ. "πμᾶρμα (πιοά, ἐ), ἐο ορ]ὲξ (6 εατγιἢ, ἰη 
ΡΙουρΒίηρ) : 866 ΕἸεἴϑοδενγ, Δ. 78. ιιῖ. 410. 
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βρεοῖ65 οὗ ονἹ.--- 17. Ζ.6 οαγγίο»-υμἰέγο (ΠΙΓ} ΜΝ 418. τ79 ξ.-- 

19. σκοϊσαῃ αραὶῃ οογγεβροηάβ, 85 ἰπ ν.10, ἰο {πε Υρ᾽ οὗ [μὲν. 

ΒΥ ““νἱπρβά οιναγιηίηρ τὨΐηρς (ἾΡΠ γ0) ἀγα πιθδαηὶ ψϊηρεά 

ἰηβεοῖβ. ὕΦ ἀδηοίεβ. ογεδίυγεβ ὨΙΟΝ ἀρρθαᾶγ ἰῃ ΒΥ ΑΓΠΊΒ, 

νδεῖμοῦ δυο 85 ἴθοπὶ ἴῃ {Π6 νναῖογβ (αη. 130 1δν. 1110), οἵ 

ἴΠο56 ψ ῃοἢ σιναγπὶ οἡ ἴπ6 σσοιυπό (6η. 73211δν. 1141-42 ἐἐ βρΥΝΔΓΠῚ- 

ἴῃρ᾽ 1πηρθ Πα σννάγπὶ προη {π6 δαγίῃ 7), 2.6. σγεαρίηρ' ἰπηβθοίβ, 

Δηα τερί]65. ἢΐδΐ ἂἀῦὸ νίρρ ἐλίηριρς σθηθγαῖγ, ποῖ ὈΙγάς οηΐγ; 

μεπος ΝΠ γ᾽ ἀδεηοῖεβ ἴῃοβα βιναγπηπρ ογεαίαγεβ ἩΒΙΟἢ 8150 

βΒγ, 1.6. ““ϊηρεα σιψαγηηρ {πηρΞ,᾿ οἵ Ηγίηρ ἰηβοοίβ.-- -90, Οὗ 

αἱϊ οἶδανι τοίγιρεα ἐλέτεος γῈ τηὰ» δα] ὑθ]655 (Π6 νϑῦβε ἰβ ἴο ὃ6 ἃ 
ΠΊΘΓΕ ταροίοη οὗὨ ν.11, ΠῚ") πιισὲ ΡῈ πηαἀογϑίοοά, ποίΐ (45 ἴῃ ΑΥ., 

ΕΝ.) οὗ ““ἔον 5, Ῥυϊ ἴῃ ἴΠ6 βδϑῆβα Ἰυδί ποιϊοεά, οὗ νἱηροα 

ἰηβθοῖβ : 1 1] [Πδ οογγοβροηά ἴο, δηα ὲ δὴ δρῦγανιδίίοη οὗ, 

ἴεν. 1121: Τπδε ““ οἶδδῃ " 1Ἰηϑϑοῖβ γεξογγϑα ἴο δύ ἢ ραγίουϊαγ 

(α5 [μεν. 1121-22 Ξῃον"5) οογίδιη βρβθοῖθβ οὗ “"βαρίηρ'" Ἰοσιιϑῖβ 

(ϑαζέαίονα)----ἃ στοὰρ ροββεβϑίηρ ἴνο ροβίθσιοσ ἰ6ρ5 (ὈΞ, [μὲν. 

1131) οὗ ρστεδῖ βἰγεηρτίῃ δηά ἰθηρίὶῃ (σἤοννῃ νεγὺ ἀἸσεϊποιν ἰη {Π6 

11ποίγδίίοης ἴῃ Ὑτγιβίγαπι, ΛΙ17}. 300, 311), ΜΒΙΟ δηδΌ]6 {Π6πὶ 

ἴο πῖον οὐ {π6 ρστουηά ὃγ ἰεᾶρ5, ἃ5 ορροβϑᾶ ἴο ἴπ6 “"συπηϊηρ " 

Ιοσιυπῖ5 ((μρϑο»α), ΜὨϊοἢ νου] [41] απ θοῦ ἴΠ6 οαίαρΌτΥ οὗ “"πη- 

οἴδδη" ἰπμϑβεοῖβ, πηδηϊοηθα [ἢ ν.ϑ (ἐδ. 407 Ε.). ὙΠ Ιοουκίδ, 

Ῥογηπ 64 ἴῃ [(δν. 11321-22. Δγα δοοογά!ηΡ]Υ δ δα (ο τη Ὠϊ., ναὶ 

ποῖ πδηπιϑά δχργαϑϑίυ. 

ΤΒδῖν. 3: Ὁ 15 ποῖ, 45 ἃ νποῖθ, (ἢ οογηῥοςίἑέον οἵ Ὁ, Ὀιὺῖ Ὀογγοννοά ὃν Ὠἰπὶ 
(νι 5 δϊ δα ϊίοηβ, ἃ5 ν.3" 11, δηα οἱπογ υποϑϑϑηῖαὶ πιοά! δοβίϊ 8) ἔγοπι 
50π16 ἱπάερεηάεηίΐ βουγοα, οαηηοί Ὀὲ ἀοιδίεα : οἱ ΟὨΪῪ 158 ἴπῸ σ΄ ΓΔΑΙ 5ίυ]6 
ἀπὸ (παῖ οὗ Ὁ, Ῥυϊ Ὁ Ζέμα ν.}8.1δ.18 (ν.1δ ὙΠ ἃ ρεουϊδῦ ϑυβῆχ: 566 
Ὀεΐονν), 18 ἃ ἰεγη ομαγδοίογίβις οὗ Ρ, δηά ἰ5 ἠοὶ ᾿ἰἸκεῖγ ἴο αν Ὀεδη δαἀορίοά 
ἱπάερεοηά θην Ὁγ Ὁ. Κύυσποη (7245. 8 14. 5) ἀύριιεβ δι (δε ὑῬγον βίοῃβ, 88 

17. 5 05] ἢ ἀπυδια] ἴοπα (γε͵. 61): Τ16ν. 88 Ὁ5ῚΠ. ὙΠα ἴοποίαβ5 
ἐπάϊηρ ἥγ 15 ποῖ {π6 πιαγῖίς οὗ {π6 ἤδη. (πο αἰνναγϑ π85 ἴῃς ἰοπο), Ὀυΐ 
δῇ οὐβοϊεΐε δοςιι5. (α- Κ. 8 οο. 2 Ε. "Ὁ): (6 »εέζεῖ ἴοης ἢεγα πᾶν ποσγείογα 
δδνα Ὀδοη ἰηἰοπάεοα Ὀγ ἴπΠ6 Μαβϑβογιίθοβ ἴο ργδοϊυάς ἴπ6 νογά Ὀεΐϊηρ ἰγεδιοά 
ἃ5 8 ἔεπι., ὙΒείπος οα ἴπ6 στοιπα {πὶ {π|5 ννουἹά Ὀ6 ἰῃ σοηπῆϊος ἢ [κον., 
οὐ ἔπι 1 τνγαβ ἱπιργοῦδῦϊα ἰμαξ ἰπ6 ἔδπια!ς δἱγαὰ δοης τνοιἹὰ θὲ ργοῃιθιῖοά, 
Τῆε Μαβϑογίεβϑ πᾶνε οσοαϑίομδα ἵν ἄοηα ἰἢ6 δαπια οἰβεννπεγε, ραγν, 5 1ἱ 
56όπ8, ἴογ ἴΠ6 βαῖε οὗ ὑπ  ογπηίυ, 45 2 Κα. 159 ποῦ η (εἰβεννμαγα 9092: {Π6 
ἔδυ). ψουϊά θὲ πὐ" 35), ΕΖ. 82 πῦρυπ (16 δῷ) π), ρδυιν οἡ ϑγηϊαδςιοὶ 
Βιουηάβ, 45 Ηοβ. γ Πην}3, ΕΖ. γὅ προ ((ῃς πιαβο. Κ2 [Ὁ11ο0νν5). ΟΥ, Εν. 
8 1η3Ὁ ποίε; ϑιδάο, 8 ,ο8", 
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{πᾶν δἰαπὰ ἴῃ ἴον. 11, ἀγα ἃ ἰαΐεσγ δηὰ δηλρὶπεα οὐϊίίοη οὗὨ ἴποβα ἴῃ Ὧι. 
(που Ὡς αἰΐοννβ πὶ (ἢς ἰαϊίοσ ἄγε {πεπιβεῖνεβ Ὀογγοννεά ἔγοπι ἃ ρυεϑαν 
δουζοα) : αὶ ν.7. 9.10. 12.19.30 γραῦν γαῖμος (ῃ6 ἀρρεᾶγδηςα οὗ Ῥεΐηρ αδγίάρεά 
ἔγοπι (86 τῇογα οἰγουπηβίδηςιαὶ ράγα}16}8 ἴῃ [μὰν. 

ΤἼε ροϊπηί οὗ νίανν υπάϑγ ΨὨΙΟΙ {π656 ργομι ᾽οη5 ἀγα ἤσγα 

Ιηἰγοάυςσεοά, που ρΡὮ ποῖ Ἔχριθϑϑῖν ϑίδίθα, πᾶν Ὀ6 ᾿ηΐογγαα ἔγοπι 

186 οοπηίοχέε (ν.3. 310) το 6 {παῖ οὗ λοῤζγισ55 (50, ΘΧΡΙ ΟΣ Εἶν, [(ον.Ψ 
1188 2036); Ιϑγδρὶ 15 ἃ ποῖν ρεορῖίβ, δπά 15 (δεγθίογε ἴο δνοϊά 

δνογυίμίηρ (Πδῇ 15 ““ἀποίδδη." 
Τῆς ργϊηοῖρὶςα, μόοννανογ, ἀδίογπίηρ {π6 ᾿ἰη6 οὗ ἀεδηιαγοδίίοη Ὀεΐννεση 

οἴδδη δηΐπ)δ]5 δηα υποΐδϑη, 15 ηοίῖ βἰδίοα ; δηά ννῆδί [ἰ 15, πα5 Ὀδδη πιυοὶ 

ἀερεαίεα. Νὸο 5ϊηρὶε Ὀγίποιρίθ, ελγδοιηρ αἰ ἰϑίδοϊογ νυ 411 [πῃ 6 οα565, 56 6π|5 
γεῖ ἴο ᾶανα Ὅδθῶ ἐοιπά ; δπὰ ποῖ ἱπιργορα Ϊ πιογα Ὀγίποῖρ] 65 [Πδη οπα οο- 
ορογαϊθα. ϑοῦλα δη:πι|815 πιδὺ δανε Ὀδοη γόοιο οτἱρίηδ!ν οὐ δοοουηί 
οὗ μεῖς γτερυΐϊϑῖναε ἀρρεαγδηοα οὐ ὑποίθδη ΠΑΡ 5, οἴμογθ ὕροὴ 5δη δ ΓΥ 
στουπάβ ; ἴῃ οἰμογ οδ865, αρδίη, (δες πιοῖϊνε οὗ ἰπ6 Ὀγοδιθιῖ ου ΠΊΔΥ νΕΓΥ 
ΡτΟΡΔΟΪΥ μάνα Ὅδδη ἃ τγεϊϊρίιουβ οἡθ,---ραγίουΐαν Δηϊπ1415 πᾶν αν Ὀεεη 
βυρροβϑά, {|6 τῆς βογρεηῖΐῖ ἰπ Αγδαρία (1 ε2. δόρει. Ὁ. 122; ὅν ε! ἢ. 2.6. 137)», ἴο 
6 δηϊπχαιεα ΌΥ βυρογῃυμηδη οὐ ἀδπιοηΐας Ὀαϊηρ5, οὔ εΥ ΠΥ ἤδνα δά ἃ 
βδογδπιθηίδὶ βρηϊῆοδηςα ἴῃ {πε Ππεδίποη γιῖ65 οὗ περ ουγίηρ πδίϊουβ ; δπὰ 
[π6 Ῥγομίιδιἴοη τοδὺ μᾶνα Ὀδδη ἱπίεπάσά 845 ἃ ὑγοίεδὶ δρδϊηβδί ἴπεβςε Ὀεϊϊείς. 
ϑδογοά δηϊΐπι8}5 νεγα ἃ οοπιπιοη ἔδαίζυγα ἴθ ΠΊΔΩΥ δηοϊθηΐ γε]! ρίοηϑ (Κείϊ. 
δέη:. 272 ΕῈ,, 4468.) ; ΕΖ. 810}. πγρηξοηβ {π6 βυρεγϑιουϑ νογϑῆ!ρ οὗ ναγίουβ 
ογεορίηρ {ἰπΐηρϑ δπά αὐυδάγυρεαϑΒ---ἀςϑογρεαά ἃ8 γω ““ ἀεϊεβίδιουϑ," ἴδε 
βδῆγα Μογά υϑεά ἴῃ ἴεν. 11; δηὰ 15. 6ς"" 66})7 αἰϊυάς ἰο ἴῃς Βεβῇ οὗ (δε 
συυΐπο, ἴἰῃ6 »ιοδε, δῃὰ οἴπογ “" ἀείεκίδιίοιμϑ᾽" (αν δίῃ γη 8 ), ἃ5 εδίΐδη βδογαᾶ- 
πιθηῖδ!ν (οζ. Ο770.3 Ὁ. 3661.).---Απδίορουβ ργοδι τ: οἢ5 ἀγὰ ἔουηά ἴῃ πιδην 
οἴμενς Εδϑίογη ἰδπάβ, 85 Ερυρῖ, [παΐϊβ, δζο. 866 {γος οὐ [μον. 1Ἱ- 

215, ΤῊΘ ΙΒγ80]1008 810 ποὺ ἰο θαὺ {86 8681} οὗ 81 δη1π|8] 
ἀγίηρ οὗ 8017. 

215. Ἧε 5141] τοὶ οδαῖ δηυζῃιηρ' Ἐχ. 2231(80) (ἸΕ). Απά ΠΟΙ͂ πιεη 
ἐμαὶ αἰἱείᾳ 97 ἐέτοῖ (353): ἴᾷου 58|81}} γε Ὀ6 ἀπίο πιὲ; δπὰ ἢδβϑῃ ἴἰη 
τηδγεοϑδὲ γίνε 1 ἐο ἐδέ ϑέγαηρον (Ἢ) ἰδ Πεϊά ἐλαΐ λας ὅδεη ἔογπ 97) δεαείς 
(δαὶ ἰ5 τη [ὮΥ ρΡδΐθϑ, δπὰ 8 5541} (π| Ὁ) γε 5141} ηοΐ εδί ; γε 584] οδϑὶ 
οδὲ ἰδ, οσ ἴβου τηαγϑϑὶ 5611} 1ἴἃὲ ἴἰο αὶ ἰδ υηΐο ἴδε ἄορ. 
ἔοτεϊγσηοῦ : ἔογ ἴπου ἀεί ἃ βοὶν ρθορὶβ 
υπηΐο οονδῇ (γ αοά. 

[,μἐν. 1γδ» (Η οὐ Ρ). Απὰ δνϑγὺ 50] το οδίοι ἢ ἐλαξ λέολ αἐείᾷ οὗ 
ἐξ ο17 (5535), οὐ ἐλαΐ λίολ ἐς ον 077 δεαςές (π5.), οὗ ἔῃε ποπιετθοστ ον οὐ 
ἐλ εἰγαπρενς (Ὃ)---Ὧς 58.411} να ϑῇ 15 οἱοίμεβ, δηὰά Ῥδίῃε δι πιϑει ἢ τυνδΐεγ, δηὰ 
ΌὈ6 υποϊθδη ὑηῈ1] {πὸ ἀνοηϊηρ ; δηά ἤδη ἢα 5141} 6 οἴθδδὴῃ. Βυῖ 1 δα νδϑὴ 

ἴΠεπι ποῖ, ποσ Ὀαίῃο ἢ15 ἤς5}}, {πῃ [6 5.141} θθδζ Πϊ5 ἱπίαυϊγ. 

ὙΡᾺ 11|. α σαγοαξδε, 15 ϑϑα [δ οΠΙΟΔΠ}ν οὗἁ δηϊπ|815 {πὶ πᾶνε 

ἀϊδὰ ἃ παίυγαὶ ἀθδίῃ, νιτπουϊ Ὀεϊηρ' ΡΓΟΡΕσΙῖν ϑαυρηῃίογεά : {ΠπῸ 

21. 5 1Ν] οὗ, 1,ὲν. 2515 Νυ. ,ο᾽ (α-Κ. 8 112. 45. 



ΧΙΝ. 21 165 

στουπά ρου νὨοἢ τΠεῖτ ἤδςἢ ννὰ5 ργοδιδιιοα Ὀεΐηρ, ἀοιθε1655, 

ΡΑγΕΪγ Ὀδοδα56 1 Πρ 6 την οΐδϑοσηςβ, θὰ ΡΣ πο ραν Ὀδοδι56 
ἱϊ ννουἹά ποί 6 ἐοτοιιρ Ὦν ἀγαϊηεα οὗ ὈΪοοά (56ε οἡ 1216; δηά 
ῃοΐς [6 ροβίτοη οὗ ἴπΠ6 σογγαβροηάιηρ' ἰανν ἴῃ [6ν. 1715]. 1Π- 

τηραϊαίοῖν δἴογ [Π6 ργοῃιρι θη ἴο εαΐ Ὀ]οοίά, ν.11..:1), ὟΎΒ6 ἴανν 

οὗ Ὁϊ., 1 15 δνιάδηΐϊ, 15 οἱοβαῖνυ γεϊαϊθδα ἴο ἰῃαὶ οἵ Εχ.; τΐ 

ἄοος ποῖ, μοννανοζ, αἰ γοοῖ Υ σοηῆιοῖ Ί ἢ 1ἴ, ἔογ {Π6 οἠς τγεϊδίας 

ἴο ΠΩ), [μ6 οἴδεογ ἴο 8, Βιυΐῖ 1 15. 1ηὴ οοπῆϊοϊς Στ ἴΠ6 ἰᾶνν 
οὗ [μν.:; ; ἴογ ἴὴ δ 1. δαὶ 15 Ργοδιρδιϊθα ἴο τῃ6 ϑγδαῖῖα 5 

ΔΙ]οννεὰ ἴο 6 ρίνεη ἴο {π6 ““βίγδηρεγ," οἵ ἔογείβ᾽ ποῦ γοϑἀδηΐ 

ἴῃ ἰϑγδϑὶ (ου 1οἶδ), ννῇδγθαϑ ἴῃ [,δν. 11 15 ἐογδι ἄδη ἴο Ὀοτῃ δ11Κα 
(εχοερῖ ὑπάδγ [Π6 σοπαϊίοη οὗ ἃ ϑδυρβεαιεηΐ ρυγβοδίίοη) ; {86 

Ι5γδϑὶῖῖα ἀπά ἢ6 βίγαηρεδ αὐ ἴῃ5 ρίασεα οἡ “2767 6η2: ἔοοϊηρϑ 

ἴῃ Ὠϊ., [ν᾽ ἀγα ρἰδοεά οἡ ἴπ6 σα ἰοοϊϊηρ ἴῃ [Θν. ΤὮδ ἰᾶνν 
οὗ ἴδον. πγυβί οογίδιηἱγ ἰμογεΐογα Ὀοϊοηρ' ἴο ἃ ἀϊβεγοηΐ ἀρὸ ἔγοηι 
1πΠ6 ἴᾶνν οὗ Ὀΐϊ. : {86 οΠΪΥ ορεη αυδδίοη Ὀεϊηρ, ΜΏΙΟΏ 15 τῆς 
δδγίιοσ 3 

Τῆς αἰδεγδησα 15 ἰη Βαγιηοην Ὑνἱ ἢ (86 ἀϊπεϊποιίΐοη ννῃϊο ἢ ργανα}}β σοποτ- 
αἰΐγ, Ὀεΐνεεη Ὠϊ. δηὰ Ρ, 48 γεραγάβ ἰῃς οσέαζμς οὗ ἴῃε σϑγ. [ἡ Ὁδΐϊ. (6 σδγ 
ἀοα65 ποῖ βἰδηά ἔοστωδ! οα δῇ εαυδὶ!ν ἢ ᾿οποναδ᾽ 5 Ῥοορῖε: δα ͵ἰ8 ἀ6- 
Ρεηάεηξ (ρ. 126) ἀροη ἴδε βγδο ς΄ 8 Τογθεαγαησα δηά οδαγίιν (οἷ, ἱπ Ἡ, 
[,μεν. 1010. 36); δηά ἐπουρὴ 8οπια σοηίογπη νυ ἢ 5 γ8 615 γε] ρίοη ἰ5 οχ- 
Ρεςίεά οὗ δίπι (2919 (1}}, (ἢ ΟἿἹΥ σοπιηαηὰ ἰαἰὰ ἜΧΡΓΟβϑΙΥ ὕροη πὶ 15 ἐπ6 
οὔὈϑβεγνδῃςα οὗ (πε βαρραίῃ (519). [π᾿ Ρ {πὲ σδν ἰβ ρἰδοεά ργδοϊοδιν οὐ ἐπε 
58. π16 ἔοοί ρ΄ 45 ἴπε πδίϊνα ἰβγαϑὶῖ : ἢ6 δπ]ουβ ῃε βαπιὲ γί (Νὰ. 4516, 
εἴ. ΕΖ. 4732), δηρά 15 Ὀουηά ΡΥ ἴπε βαπὶῈ ἰατνβ, νεῖμεν οἶν!! (1ιεν. 2422), 
πιογδὰὶ δηά γεϊ ρους (1825 203 2415, οἴ. ΕΖ. 147), οὐ σογασηοηΐαὶ (ἔχ 12}91,6ὃν. 
1629 χη. 10. 13.15.16 2218 Να, 1514. 36.380 1010); [Π6 ρτγίῃοϊρίς, “"Οης ἴανν 5} 8]} 
πόζα Ὀς ἔογ (ἢε Ποπιε-ῦογη δηά ἔογ ἰδ βἰγδηρεγ," 15 τεροδίεαϊν δὴ γπιεά 
(Εχ. 129 1,εν. 2432 Νιι. ο᾽ὁ 1515. 16. 29) -π Πα ΟὨΪΥ βρεοϊῆεά αἰδεϊποιίίομβ Ὀοΐηρ, 
{πδῖ (Π6 Οσδγ, 1 πὲ ννουἹὰ Κκδερ πὸ Ῥαββονογ, πιιϑὲ Ὀὲ οἰγουπγοίβεα (Εχ. 1255), 
δηᾷ ἰδμαὶ δὴ ἰβϑγδοιία ἴῃ βεγνιυς νὰ Ηἷπὶ πηδᾶν Ὀ6 τεάἀδοπιεά Ὀεΐογε {Π6 
7.116 ([μεν. 255), ἃ ργίν!ερε ποῖ στδηϊεά ἴῃ με οδβα οὔ {πε τηδϑβίδσγ'᾽ 5 Ὀείῃρ' 
Δῃ βγδοῖ ες (ν. 32). Ιπάεεά, ἴῃ Ῥ (ἢς ἰεγπὶ 15 αἰγεδάυν οὐ ἴπ6 ννδᾶὺ ἴο δ.55::π16 
16 ἰαΐεσ ἰδοπηΐῖοα] 5θῆβα οὗ σ«ροσήλυτοι, ἴῃς ἔογείρτιιον πο, Ῥεΐηρ οἰγουπι- 

οἰδεὰ δηά ορϑεγνίηρ ἰῃς ἴανν β'θηθγαῖν, 15 ἴῃ 11 γοϊρίοιιβ οοσησηπηΐοη τ] 
15τςτλε] (ϑομᾶγεν, λίΖζρ.3 11. 8. 31, 65ρ. Ρ. 5661.) Τῃς δηδίορυ οὗ οἴμοι οδϑεβ 
τῊ2.Κ65 1 ργοῦδθ]ς ἔμδὲ ἴμ 6 ἰανν οὗ Ὀΐ. 15 [π6 βαγίϊογ, ἰμαὶ οὔ Ρ γεβεοϊίηρ [6 
σιτεδῖος βϑἰγοςίπεβϑ οὗ ἃ ἰδίεν ἀρ, θη ἴπ6 Οδγ, πο ἀδϑιγεα ἴο 5μαγε (8 
δαἀνδηίαροβ νοοῖ γοϑίάθησα ἴῃ ἰϑγαοὶ τῖρῃς οβεσγ, πχαβί, ἰξ ννὰβ μοϊά πιογα 

ΒίΓΟΩΡΙΥ ἴπδη Ὀεΐογε, βυδ]εςῖ πἰπι56 1 ἴο ἴῃ βαπὶε ἰαννβ. Ἐ111π|. 18. ΟὨΪΥ 
ΦΔΌΪς ἴο πιαϊηίδίη ἰῃς ορροϑίίε νίενν (2. ρ. 540; λ)}}27. ρΡὈ. 304, 6ο6), ὃὈγ {πε 
Ὡοῖ νεΓῪ πδίυγαὶ βϑυρροϑιοη [πδιὶ ἐπε ᾶνν οὗ [ωον. 15 ραγῖ οὗ δη ἐσεαὶ οοηῃϑιϊ- 
ἰυϊίο ςοηβίγυςϊεα ὃν Ρ, ηοΐ, κε ταὶ οὗ Ὠϊ., Ῥαβεα ὕροῦ δοίυαϊ ργδοίϊςς, 
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δηά ἤδηςα ῃοΐ ΠαοΟββα ΓΙ Υ (ἢς ογοδίίοη οὗ δῇ ἂρὲ βυρβοαυεηῖ ἰο Ὀϊ. (. 
[υγίμεν, Καεδηδη, Ζ71όδ. Ζδεί. ῬΡ. 182--ι87; ϑπιχεηά, 417. 7ΤΑεοῖ. Ὁ. 113; 
ΒεηζΖίηρογ, “7 εδγ. Ανολᾶοϊ. (1894), Ρ. 340, ; Νοννδοῖ, 27εδν. Αγνολᾶοϊ, ὃ 62. 

Εργόζρνι67} οὐ 158.---Α(ἦὶ λον Ρῥ6οῤ[ο)] ν.3: 1ῃς ἰἴᾶνν ἴῃ ν. δ 1ς 
τοίεγγοά ἴο ἴδ 54π|6 σϑηδγαδαὶ ργίποῖρὶα 845 πε ἴανν τη νῦν, 

1", Α Κκἱὰ ποὺ ο Ὀ6 8βθοί θὰ ἰῃ {ΐβ τιούμθ Γ᾽ Β τα] Κ.-- -ΤῊϊς 
αν 15 ταρεαϊβα υδγδαΐξζηε ἴγοπι Εχ. 2219} χγψϑδόῦ ΤΠα Ρῥσγοδιδιίοη 

ΓΊΔΥ ᾶνα ὈδΘη διπιεά δρδιηϑί [86 ργδοίϊοα οὗ ϑηρ τι κ (Π5 

ΡΓδραγθά 85 ἃ ομδγπὶ ἔογ γεηάογιηρ πος δηὰ ογοδβαγάβ πλοῖα 

Ρτοάιιοίινα. 866 πιογὰ ἔμ ΠΠγ οὐ Εχ. 2319Ὁ, 

ΧΙΝ. 22--29ς. 7Ζ16ς. 

ΧΙΤ. 229-929, ΤΊ Δ οὗ {10}6.---15τγδο] 15 ἴο σῃον [5 ἀδνοιίοη 
ἴο ]επονδῇ ὈΥ ταπάσγίηρ Ηἰηι ἃ {6 οὗἩ 411] (86 ὑγοάιιοα οὗ (δε 

5011, ἴο Ὀ6 δαΐδθῃ Ὀγ {6 οἤεγογ, ἢ ἢϊς Ποιυβομοϊά, δἱ {πε 

οδηίγαϊὶ βαποίυδαγυν, δ ἃ βδογθά ἔδαξί, ἴο νοῦ πα Γιανια ἰ5 ἴο 

δ ᾿ηνι6α 85 ἃ ριιεβῖ : ἴἢοβα γϑϑιἀθηΐ δὲ ἃ αἰδίδηοε πιᾶν ἴακε 

νυ ἢ {Π6πὶ [86 νάῖια οὗ ἴΠ6 {|Π6 1ἢ τηοηαυ, δηά Ἐχρεπά [ἴ δἱ 

{πΠ6 βαποίπαγυ ἴῃ ϑδιιοῆ οοα 845 ἴΠῸῪ ἀεδῖγα, ἴο Ὀ6 σοηϑυπιεά 

5 ΠΠΑΓΙν αἱ ἃ βδογεα ξβαβί, ν. 33.117 Ενοτγυ {πγὰ γεᾶγ, μονψενεγ, 

1π6 1868 15 ποῖ ἴο Ὀ6 σοηϑιπιεα δὲ ἴΠ6 οδηΐγαϊὶ βαποΐσδγυ, δῖ 

ἴο Ὁ6 5πἰογεα ὑρ ἴῃ π6 [5 γδρ] 6 ̓5 πδίῖνα ρίδοθ, 85 ἃ οπδγιίδῦϊα 

[αηά ἔον [86 ταϊεΐ οὗ [Π6 Ι4πά 1655 δηὰ {π6 ἀσοιί αἴ, ν.35.:9 [Ιῃ 

τ1Π)6 Ἰαρ ϑ᾽αιίοη οὗ 1Ε {δα 15. πο τηθηϊίοη οὗ {{πη6. Οη ἰδς 

τεϊδίίοη οὗ Νιι. 1831-82 1ὅδν, 2χ80-88 (Ρ) ἴο {π6 ἶανν οὗ Ὠΐ., 566 Ρ. 

169 ἴ.---22, ΑΔ] ἐλε ἑμογόαδο ὁ ἐὰν 5664} τῇ {π|Π6 15 Ἔχδοίοα 
οηΐγ οὐ {πε ργοάτποσ οὗ ἴπ6 501], ἴω ν.383 σογῇ δηά νης δηά οἱἱ 

(γ13) Ὀαΐηρ' ραγιου]αγΖαά : ποίμιηρ᾽ 15 βαιά οὔτῃα ΕΠ Ὸ οὗἉ οσαξέζε, 

τείεσγγαά ἴο 13 οὔθ ρᾶϑϑδρὲ οὗ Ρὶ (1,εν. 2783).-- -28, ΤῊϊΚ {86 ἰ5 

ἴο 6 Ὀγτουρῇῃξ ἴο {π6 οαηΐγαὶ βαηοίμπαγυν (45 δα δἰγεδάν Ὀδεπ 
Ργεϑογι θεά ᾿ηοιϊιάθηςδ!ν ἰπ δηοΐμεῦ σοπηδχίοῃ, 125-11), ἀπα οοη- 

Βυπιοά {Π6γὰ δ ἃ βδογεᾶ ἔδεαβσί. Εοῦ [6 Ἔχργθϑϑίοῃβ ι566, 566 

ΟἹ 12ὅ-. ἴἾ, Ετσοπι [Π6 σίγοϑϑ αἱ, ὈοϊΪἢ ἤογα δηὰ ν.36 1 )ϑΐ. 11. οῃ 

{πΠ15 ῥγον!βίοῃ, 1 ννουά βθοπὶ [δαῖ [ἢς ουδίοπι δα ργδνδιθὰ 

(οἴ. Απι. 45) οὗ ργεβεητηρ {π6 ΠῚ Π6 δὲ [π6 ἰοσδὶ βαποίυδγιεβ.--- 

22. τισὶ ΚΥ] κ᾽, οὗ ρδηίβ, 9 1 Κα. 5᾽5; (π6 ἀγί. ἴῇ ΝΥ δῆοννβ δαὶ 
δσΣ 15 σοηϑίγισα ηοΐ 45 ἃ σδεη. διι 48 η δοοι5. (οη 818): οἷ. πκ κυ Οα. 4242} 
Εχ. 9οὅ9.33...Ἷν 0] Ο-Κ,. 8ὶ 1226], 1. 
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Τις Μγεξζηος οΥ ἐλέρο οχορι απα οὕ ἐὰν 5166] ἰῃε56 αγὲ πιεπιοπεά 

Πογθ, ΟὐΪγ Ὀδοδιιδα {ποὶγ ἀἰθροβαὶ ννᾶ5 βίη γ ἴο {πα οὗ [6 

ἘΠΠῸ, ρου δρ5 αἷϑθο Ὀδοδυβα ἴἴ ννὰ5 υἰϑι.4] ἰο οσγ (πθπηὶ δἱ ἴδε 

δδπῖα {{ππ|6 (Ὠ111π|., 61). ὙὍἢα ἰανν γε αἰ ηρ Ῥγορεγῖν ἴο ἢγϑί- 

11ηρ5 ἔο!]ονν5 ἰῃ 1519.33,. Τῆασξ Ζἦοιε »ιαγοεέ ἰθαγη 0 ,6α7, Θ᾿. 

οἴ. 419, ΤἼδ τορυΐδγ ορβογνδηος οὗ ἴπΠ6 ἀπ{165 1υ5ὲ ῥγεβογοα 

ἰ5 ἴο Ὀ6 {6 πιοδῃϑ5 οὗ Κδδρίηρ᾽ αἷϊνε δηά δχϑγοιϑίηρ [86 το] ρΊοιβ 

δε! σ᾽ οὗ [πΠ6 5γδο]18.---24.-2.. ΕΔΟΙ 165 σγαπίθα ἴῃ 6 σᾶ58 
οὗ [Π6 οἴογογ᾽β ἢοπια Ὀεΐηρ᾽ ἴοο αἀϊδίαπί ἔγοηι [Ὧ6 σοηΐτγαϊὶ βδηῃοίι- 

ΔΙῪ ἴο «'ΐονν οὗ {πε {{Π6 Ὀεΐπρ σοηνθηϊ θη} οδγγθα ἰμογα ἴῃ 

κἰπά.---24, Ἡρήφη )ελουαλ ἐὰν Οοὦ «λαίὶ δίθες ἐλ66] οἴ. γ138, ΤΗΣ 
ΟΠ ουν 15 ΠΚΟΙγ ἴο Ὀ6 πε ρστγοαΐογ, ἤθη [εονδῃ᾽ 5 ὈΪ6βϑίηρ' 

᾿ποζθαϑθ5 {Π6 ργοάποίνεηθββ οὗ {πε 5011, απὰ διυρηπδηΐβ ἴῃ σοη- 

βϑαθθποα {π6 ὈυΠ οὗἩ {μὲ {π|6.---ΣαἍθ. ΤᾺ» τομἦ ἡοείγοίλ. .. 

αεζοΐλ] “501 5. μεγα ΠΕΔΓΙ͂Υ βυῃοηυπίοιιβ ἢ α22 6 16: οἵ. 
Νὰ. ττὖ ((86 ““5οι1]" αἀγγ) 15. 2938 ([ῃε ““50]᾽ επιρίυ, δπὰ δεαρὲγ 

ἔοτ ἔοοά) 425 ΡΥ. 232 (Ὁ Ὲ 5 111. “ἃ Ροββδβϑοῦ οὗ ἃ 5ουϊ,᾽" 2.6. 
“ἃ ΙηΔη ρίνοη ἴο δρρείϊ 6). Οομρ. οη 1230 2435.--.ὄἕΨδλαίζ δα 

τΖλεγο δεήογο 7ελουαλ, απο γεγοϊοο) τ21.---ῆἥ, Τὰσ Ζουΐίο ἐλαΐέ ἧς 
“οἵλίηι ἐὰν ραξε5)} (με [ονε5 ταϑίάθηΐ ἴῃ [86 νατγίουβ οἰτ᾽ε5 οὗ 
[5ταϑῖ (1212) ἀγα ποῖ ἴο ΡῈ ογροίζζαη οἡ [86 οσοδϑίοῃ οὗ βδογεά 

ἔεϑιϊν! (οἴ, οὐ 1213).-- -28-.20. Βυΐϊ ἴῃ ὄνεγν {πἰγὰ γεδτ---οδ]]οά 
1 2612 [Π6 “ΒΘ -γοδᾶγ᾿"--α αἰβεγεηΐ αἰβροβιίοη οὗ ἴπ6 {86 

15 Ρῥγεβογι θα : 1 ἰ5 ἴο Ὀ6 ἀδνοίαα ἴῖο {Π6 τα] οὗ [86 πεοδϑϑιΐοιιβ 

1η ἴπε 5γδϑ τε 5 πδίνα ρΪ806.---28. Ζάοι «λαίέ δγίηρ Τογίλ.. .. 

“»ὦ “εῤοεῖξ τοϊέλέμ ἐὰν ραΖε5] 1.6. τλ6 {πῆ6 οὗ {πε {π|γὰ γεδγ 15 
ἴο Ὀς ““Ῥγχουρδιὶ ἐἔοσγίῃ " ἔγοιῃῃ ἴπ6 οὐνηθτ δ ρυδηδγιθβ-- -ἰῃ6 νοῦ 

ΓΛΔΥ βυρρεβδί {π6 οοἰϊαῖεγαὶ 164 οὗ 15 Ὀδηρ Ὀγουρδί ἐοτγτίῃ 

ῬυΠοἶγ, οἷ. ΝΡΩΠ 1γὅ 2119 2215. 31. 34 (Ὠ111π|.}---ηα ““ ἀεροΞκίίεα " 

---Ρογῆδρϑ5 ἴῃ βοπλα Ριυδ]ο βίογεῃοιβε---ἢ 15 ηδίνα οἷν. 26» 

“ (ΑΝ., ΕΝ..)15 δὴ οἱά ΕηρΊ5ῃ Ἴχργαββίοη, οἴβδη 564 ψ ἤθγα 

τε 5ποιϊὰ πονν γαίμογ ϑδγὺ 24) ἄοιῦρ, οὐ ἀδῤοσίξ: 566 (4150 ἴογ 

ΓῸΣΠῚ Εχ. 16538.88.86 Νι, 1.23) 199.--- 41 :λ6 ἐλ 6] αἰ,---ἃ5 ἰΠουΡἢ 

ἴο ρυδγά αραϊηβδί [6 ροβϑιθ!Πν οὗ [Π6 ἘῚΠ6 ἴῃ (15 γεᾶγ Ὀεϊην 

28, ὙΠΠΣ ΘΟ ΠΕῪ 33] 196 ΤῊΣ ΠῚ 2; 1 Κὶ. τοῦ ΤΣ ἼΟ 321 33; 05. ο) 15. 
517}9..---28. 033 ΠΠ0)}] σῖνε ἴὲ ,20γ πιόπον (με Βείλ ῥγοίτη), ἐ.6. Ἔἐχοθδηρα ἴἢ 

ἔοντ πιοηοὺ : ποῖ ““ςἴυγη ἰξ ἱπίο (0), ΕΟΝ. 80 ν.38.- 26, οὐ πὐ2κ1] Ο-Κ. 8 
49. 3Ε."; 20. 2. 
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ἴῃ ραγί ἀϊνογίθα ἴο οἵμοσῦ ριγροβθβ. 80 2613,.--- 90, 44 126 

ϑυΐέο, ὅε., δλαϊέ σορῃδ, απ ἐλεν σλαϊέ φαΐ «πα δέ σαξἑοποα (6}1)} 

οἵ, 2612 «ἐ ηά {Π6γ 5ἢ4]] εδί 1ἰ τοϊζλέρμ ἐλ» ραξος,᾽" 1.6. ποῖ αἵ (ῃς 

οοηΐγαὶ βαποΐυδγυ, Ὀαΐ ἴῃ {Π6 νᾶτγίοιι5 Οἱ Ε165 1 νν:οἢ {δα ἀννεὶ!. 

Ιη ννβδῖ πιδηποῦ (15 85 ἴο ἴδ ρίδοθα 15 ποῖ ϑἰαϊβά: 1 πᾶν 

πανε Ὀδδη ἴῃ Ρυδ]!ο ἔδαϑίβ ργονι θα ἔγοπι {1π|6 ἴο {1π|6 ὉΥ (δε 

'οοδὶ δυϊμοσιῖθβ, ογ [π6 ἘπῸ ἴπιι5 γαϑογνθα τΔΥῪ ἢανα Ὀδεη 

ἀϊπρεηβαα τη ἀοἷθβ ἴο ἱπαϊνιάϊι415 ννῆο οδπλα δηά μονα {παῖ 

1ΏΘΥ ννογα ἴῃ παδά οἕδ πιδαῖ. Τῆς ογαάϊηδγυ (ἰἰπ6 ννὰβ ἴῃ ρϑγὶ 

(ν. 37) ἀρρ!!δα ἴο ἴἢ6 πιδιπίθηδηςσθ οὗ (6 ἰδηά8ς5 [ονιῖα; [ἢ6 

{θη ηϊαῖὶ ΠΠῸ ννὰ5 ἀρρ οα δηςγεῖγ, βοιθίδιπρ ἰῃ [6 πλδηΠΟΓ 

οὗ ἃ ροοτ-γαΐῖθβ, ἴο γεϊανα ἴΠ6 πϑεάς οὗ {6 ἰαπάϊδϑς δηά αδϑεί!- 

ὰτ6 οἶα5565, οβα βυβογιηρβ 50 οἴδη Ἔχοῖῖα {Π6 σοπιραϑβϑβίοῃ, 

οὐ ἱπαϊρηῃδίίοη, οὗ {6 ρῥγορῃείβ (οΐ. ΟΖ70.32 Ρ. 462).---7Ζλὲ 

σέγαηρογ, ἐδα 7αἰλογίοος, αηπα ἐδ6 τοΐάοτο}] 656, ποῖ 1655 ἤδη 

{π6 αν (οη 1213), ἀγα σοηβίδηεν (ἢ6 οὈ]εοῖβ οὗ {πε ναὶ 

ΡΒ δηπίῆγοριίο ταραγὰ : 566 1οἱδ 161]-14 2,417..19. 20. 21 2612. 18. 2219: 

σοπιρ. Ὀδέογα (ἰη [ΕἸ Εκχ. 2239. 31 (ἿἹ. 22) δηὰ ἴη Η (οὔ πε σἰγδαηρετ) 
[,ὲν. 1933.84; 50 1 [6 ῥτορδεαίβ, 85 15. 1}7 [6ζ. γ6 228 Ζεοΐ. 

“ὸ ; σοΟΠΡ. 4115]οη5 ἴο {πε ῖγ ὀρργαϑβίοῃ, 5. 123 τοϑογ. 538 ΕΖ. 

227} Μαί. ,κὅ; αἷϑςο [οὐ 651] 229 243.9 20132.18.4116.17.81 Τῆμξ 7ελουαΐ 

για» ὅϊεες 566, ὦ 0.} 50 2419, οἷ. 2231 (20); σοπΊρ. ἴΠ6 54Π16 ργοπιῖβα 

ΟἹ 5γ861᾽ 5 οὐδάϊθησα 718 1518 288 ,χοἱἹὸ: δηὰ ςεα οὔ 27. Τῇε 

ἘΠ 6 πιοηςοηθα ἢ ἴπ656 ἔννο νοῦβϑθς τνὰβ οδί δα ΌγΥ {πα ἰδίετγ 

7ενν85 ἢ» ἽΨΟ “ἴδε Ἐπ6 οὗ τ ροογ." Τῆε ἱπιροτίδποε αἰίδομθά 
ίο 1ἰ Όγ {πε ἸερΊϑδίοῦ ἀρρθδῦβ ἔγοπι 2613, νογα {Π6 5 γα τα ἰ5 

σοπιπιδηάρδά ἴο δοϊκηον εαρε βοϊθπληἶν Ὀδίοσγε ον {πε ας 

Ῥαγυπιδηΐ οὗ 1ἰ. Ετοπιὶ {Π6 σιυδ]εοῖ οὗἩἨ {π6 ἴᾶανν πεχὶ ἐοϊ]οννίπρ, 

ΟΠ. 10 πιᾶῦ Ὀ6 οοη͵δοίιγαα {πᾶὶ 115 {τίθπηῖδὶ ἘΠΗ 6 61] ἄπε 

Ἔνογυ 1Πἰγὰ δηὰ ςἰχίἢ γεδγ 'η οδοῦ βαρ δίοδὶ ρεγοά : ἴῃ {Π6 γχίῃ 

γεαγ (1 νι οἢ (ΠῈ ἰαπα ἰδᾶν ἔδ]]ον) τ νου] πδίαγαιΥ ποῖ Ὀ6 

Ἔχδοίθα. 

Α 5δογϑά εἘ{πῸ, δβρθοῖῖν οπα οχδοίθδα οὐ {δ ργοάμπος οἵ 

{86 501], νγᾶ5 ἃ σοπιηιοη ᾿ἰπϑτταζοη οὗ απ αυγ. ΟΥ̓ (Π6 ατεεΐκβ, 

ἔοτ Ἰηβίδποα, ἰἰ ἰ5 οἔζδη βίαϊεα [δι {Ποὺ γεηάεγαά ἃ εἰ πὸ ἴο (ἢ 6 

ρος οὗ ΒΡΟΙ] [αΐἴκθη ἢ τνᾶγ, οὗ [6 δηηιδὶ σγορβ, οὗ {π6 ρῥγοῆϊίϑ οἵ 

τη 65 δηα σοπχηλθγοῖαὶ ᾿ηἀπιδίγιας, οὗ οοηῆδοαδίβα ρῥσγοροσζίυ, δζο. 

(ΒΑ .3 κνι. 429; Ἠδγπιδηπ, Οοίεϑαϊορεί, Α Πἐογέλ. (. Ογέοολθη, 
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δ 2ο. 4). ΟΥ̓ΡΊΠΑΙΥ τ[86 {ἴῃ6 νν}}] ἢανα Ὀδοη γεπάεγεα νοΐπη- 

[ΑΥΙΪγ, 45 8ἃη δχργδϑϑίοῃ οὗ σγδαι {μᾶς ἴο αοά, ἴπΠ6 ρσίνογ οἵ 4]] 

ΒοΟΩ {πίηρβ: δηὰ πὸ ἀουδὲ ψ ἢ τε! ρίοιβ παϊπὰς 16 5δπ)ε 

[6ο]ρ ΜΝ} αν σοηηπεα ἰπγουρμουξ ἴο ορογαΐς δἱ 115 ρδᾶγ- 

πιεηῖ ; Ρεὲ 1 ννὰ5 οὔεη δχδοίβα, νβαΐμον ΌΥ [Π6 ρὑγιθϑίῃοοά 

οΥΓ {Π6 σοπιπλιην ΡΘΠΘΓΔΙΪΥ, 45 ἃ ἤχϑα ἱπηροβῖ, ραυδῦϊα Ὁγ {Π6 

Ἰαπάονπογθ ἰη ἃ ραγίϊουϊαγ αἰδίγιοϊ, ἔοσ {π6 ρίγροβα οὗ πηδίη- 

τδίηῖηρ' ΡΌΌ]1Ο ὑνουβῆ!ρ δὲ ἃ βαποίυαγυ. [π τ Εδϑί τ τνα5 πιογθ- 

ονοζ ποΐ υπυ5114] ἔογ {Π6 γενθηι65 οὗ [ἢ6 βονογείρῃ ἴο Ὀς ἀσεῖνοά 

ἴῃ Ῥαγί ἔγοτι {Π|65, 6... ἴῃ Βαρυ]οηΐα δηά Ρεγβϑῖα (Ατῖδὲ. Οδοορ. 

ΡΡ. 1345, 1352): οογῃρ. 1 8. 816. 17, ΤῊΣ οἰάεϑὲ Ηεῦτγον 16 ρ1514- 
κιίοη (Εχ. 21--23) γε υΐγαβ [Π6 ραγπιθηΐ οὗ ἢγϑιί-ἔγαϊι5 (2238 (29), 

ὉὈυΐ πηαῖζοβ πο τηρπίίοη οὗ {1πΠ65: ἰἴ τῇδῪ δα οἰἴπαγ τηδὲ {6 

50 416 οὔ ψῃϊοῦ τη οἷα {1π|65 ρου Ὁ] 1. ΟΓΒΏΙΡ. ννὰ5 οοπαποῖδα ννᾶ5 

ποῖ βυοῇ 85 ἴο γααυῖγα {Π15 ᾿ἱπιροβῖ, οἵ, 50 ἔδγ 85 {πε Τ᾽ πρῖα δἱ 

]ογυϑβδίθῃι 15 οοποογηδά, {παΐὶ [Π6 Ἔχρθηβαϑ οὗ 1[[5 πιαϊηΐθηδηοα 

ννογα ἀεέγαγοά ᾿ΔΥρ ΪΥ οὐἱ οὗ {δε Κιηρ᾽5 γανεηὰα. Τμα Ὠδυΐεγο- 

ποηιὶο ἰανν οὗ {Π{π6 5, ἢοννανοσ, ἰῇ βογίοιιβ, δηά ἰηάθοά ἱγγθοοη- 

οἸ4016, οοηῆϊοῖ ἢ {πε αν οὗ Ρ ου {Π6 βδπι6 βυῦ᾽εοῖ. [Ι͂η Νι. 

1821-28 [ἢ 6 ἘὈῚΠ6 15 Δρργορτίἴϑα εηεγεῖγ ἴο {Π6 τηδϊηΐϊεηδηοο οὗ [δ 6 

ὈΓΙΘΘΕν {γρα, Ὀδίηρ' ρδ!ά ἰῃ {πε ἤγϑδί ᾿πϑίδηοα ἴο {86 1 νας, 

ΜὴΟ ἴῃ {παῖγ ἴση ΡΔῪ ἃ τοπῖῇ οὗ ννῆαΐῖ {πεΥ γοοοῖνα ἴο {πα 

Ὀτίοϑίς ; ἴῃ Ὠ1. 1{ 15 βρεηΐ ραγίν δ βδογεα ἔεδλϑίβ (ραγίδκδη ἴῃ 

Ὁν με οἥετγεν δηά ἢὶ5 δοιϑεῃο 1), ραγιν ἴῃ {Π6 το] θῇ οὗ 186 

ροογ,---ἰη θοίῃ σ4565 ἴπε [μονα (ὈΥ ννὨ!οἢ ἴῃ 1. ἀγα πιοδηΐ (ἢ 6 

τ ΠΡ 6γβ οὗ {Π6 ἔγῖθ6 ρδηθγαν, ἱπο πα ηρ' ῥγίθβίβ [566 οἡ 1817) 

ΒΒ ΔΓΙΠΡ ΟὨΪΥ ἴῃ σομρϑην  οἴπογβ (ν. 3201. 29) ἃς. [Π6 τγεοϊρίθηϊ 

οὗ (6 ϑγδοι 65 ὈῬαεπανοΐθηοθ. Εἰὐγίμογ, θ Ὠΐϊ. {Π6 {{π6ὸ ἰς 

Ἔδχδοίθα οηἷν οὐ ἴδε υφροίαόϊε ὑῬτοάμποε: ἴῃ Νὰ. 18, ἰΒουρῇ ἴἴ 

'ἴ5. ποΐ ΘΧργεϑϑὶίν 80 αἰδίβα, {π6 ἱπιργεβϑίοη ργοάιυοθα Ὀγ ἰῆς 

[6 γπὶ5 δηιρίουθα (ηοΐα {πῈ 51π|1165 ἴῃ ν. 237-80) ἰς ([ἢδί Παγα αἷϑο 
ΟΠΪΥ ἃ νερείδοϊα {ΠῸ 15 ἰἸηἰεηἀεα: 1ἔ, μονόνογ, [(ὲν. 2782. θὲ 

ΓΙ ΒΕ τεραγάεα ἃ5 δὴ οτρίηδὶ ραγί οὗ [Π6 Ἰερ᾽ϑδϊίΐοη οὗ Ρ, 

50 ἰδαΐ 1 πιᾶὺ Ὅς ἰαρῚ πχαίεϊν πἰϑϑ6α ἴῃ τδ6 ᾿πἰογρτγοίδίζοη οὗ 

Νιυ. 18, ἴπ6 {|ῆ6 ἰανεαὰ οὐ {πΠ6 δηπηιδί ᾿πούθαςο οὗ οσσζζζἊο νν1]] 

Ὀ6 ᾿ποϊυἀδα 85 νν 611. Βυῖ ἴῃ εἰπε οαβο, ἃ ἰαγρα ργορογίίοῃ 

5 Ἐχοερί ἴῃ 80 ἴδ δ8 ἰξ πδὺ Ὀὲ ἱποϊυάδα ἴῃ {πὸ “411 οὗ αἡ. 2823, (ἢς 
ΟἿΪΥ οἶπεῖ δ᾽] υϑΐοη ἴῃ ἴῃς ΟἿ, ἰο ἃ {{π6 οἡ σδίι]α 15 ἴῃ ἴῃς ἰαίς ραβϑϑαρε 
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οὗ νῇαῖΐῖ 'ὴὼ Νιιηθοῦβ 15 ἀδνοίοα ἐχοϊυβίνείν ἴο ἴπ6 συρροτῖ οἱ 

[ῃὴ6 ρυθϑίγ {γ06, ταπιαῖηβ ἴῃ Ὠϊζ. (Π6 ρῥγορογίν οἵ τὰ ἰδ 

[9 γδϑὶτα. 

Ετοπὶ δὴ δαγίν ἀδίβ, δηάδανουγβ ἢανα Ὀδδθ πιδᾶς ἴο δδι- 

ΠΠΟΏΪΖΟ [Π15 ἀἰδογεαρθῆου. 16 Ξυρροκί[οη πιοσῖ ΟΟγΓΏΟΩΪΣ 

πιδάβ, μι οἢ 15 ἔουῃμα 845 δαγῖν δἃ5 Τοῦ. 1ἴ (οἴ. Ὠι. 2613 (ς [5εὲ 
ποΐ6]), δηὰ 705. Απι2ίφ. ἵν. 8. 22, δῃὰ ἰ5 δάορίβδα σδηθγαῖν ὃγ 

7 ον ϑἢ Ἰερ]ιςῖβ, 15 [Πδὲ {Π6 τγεΐδγεησα ἴη Ὠΐ. 15 ποῖ ἴο ἐξα τὰς 

ΠΔπιΘα ἴῃ [,6ν.-Νι. δ 411, Ὀὰξ ἴο ἃ σεοομῶῖ οσὐ δἀἀϊοη δὶ Εἰ ἢς, 

Ἰεντεα (ἴεν [6 ἀεάπμοξζίζοη οὗὨἹ ἴπὸ ,οντσαὶ {16} οὐ 1π6 ταηχδίη- 
ἴδ᾽ ηϊη6-ἰ6ηἢ}5 οὗ [πΠ6 υερϑζαδίο Ὁτοάυοξ οἷν, δηά ἀρργορσγίδῖθα, 

ποῖ, 1Κὸ {π6 ἤγδε {|Π6, ἴο (Π6 Ξυρροτί οὗ [6 ρῥγίθϑίν ἔγῖῦς, Ὀυΐ 

ἴο Ρυδῖϊο ἔδαϑίς οοε γαῖα δὲ [ἢ βδαποίυδγυ, δαηὰ ἴο οδαγιῖγ ἢ 
11 πιυβὲ θὲ ἔγδηκὶν οὐνποά, μοννανογ, μπαὶ {Πἰ5 ἰηϊαγργεϊδείοη 

15 ηοΐ οσοηπϑίοηϊ ἢ {Πε6 ἰδηρσιαρα οὗ Ὀϊ., οσ ἢ [Πα ταγηις 

ἴῃ ννῆϊοῦ [π6 ΠῚ 15 ἤδγα βδροΐδθη οὕ. δνόϑγε ἃ 1Π6 ᾿ηϊοπέοοῦ 

οὗ Ὠι. ἴο ἱπίγοάιποε 4 σδσομα {{π6, ἴῃ [Π6 πηᾶπηδῦ βυρροβοά, τῆς 

ἔλοϊ πιυβί δυγεῖν παν Ὀδθη ἰπάϊ!οαίοα οχργοϑϑῖν Ὀγ ἴῃς ἴσγτης 

ιι564 : 1 15 ἱπογϑαάϊθῖα πὶ 4 βεσοηαά {{πῸ 5ῃουϊά ἢανε Ὀξδεη 

ἰηδε τυξοά ἴῃ Ὠϊ. Ὁ» ἐλ6 γε ἐζριο, μοι ἃ τννογὰ ἴο ἱπαϊοδῖε 

2 (ἢ. 415 (1 5. 817 γείεγγίηςρ οὐἱγ ἴο ἴπὸ σεομζαν» {{{π6, Ἔχδαοιςα Ὀγ {πὰ Κιηρ): 
ἰπάδεά, ἐνεη ἴῃ ροϑβί- ΒΙΌ]1ςΔ] ποίςε8 (εχοορέ ἴῃ (δς ἐχραπάςά ἰεχὶ [ςοὐ. κ] 
οὗ Τοῦ. 15), ἱποϊαϊηρ ἴἤοβε ἰῃ ΡΠ δἀπὰ [οβαρῆυβ, πεγα 15 Ὧο γεΐεγοσςος ἴο 
Β0Οἢ 8 {||6 ὑσγίοσ ἴο ἐπε ἰγεδί:865 οὗ ἴῃς Μιβῃηδῇ (Ως. 2οο 4.0.) μεν. 275, 
11 566 π|8, πιυϑὲ γεργαοβοηί ἃ οἰδίπὶ αϑϑογίε οἡ {δε ρατγὶ οὗ (ἢς ὑγιθϑῖβ, πιο 
ἀενίαιϊοά ἴοο νά οἷν ἔγοπι ργεναίδηΐ ὑϑᾶρὰ ἴο Ὅς, 8ἃ5 ἃ τγυΐς, βυςςςβϑί τ 
οηΐογοθά. [ἰ 15, βοψενογ, γειηδγίδῦϊα ὑπαὶ (ἢ ΟΪΥ ἐχργεβ ποίϊος οὗ ἃ 
(πῆς οἡ οδίεϊε ἴῃ ἴῃς ἰανν 5βῃουϊὰ Ὀς ἐοπηά, ἠοῖ ἴῃ ἴῃς ργίηδτν δηα οοηϑΌϊαυϊ- 
ἵνα οηδοίπιεηίβ οὗ Νυ. 18 δηὰ Ὀϊ. 14, Ὀυϊ ἰῃ ἃ οπαρίον ([κεν. 27) ἀεβϑῖτισ 
ΟὨΪΥ ΜΠ ἐπε βδυθογάϊηδίε βυρ]εςὶ οὗ (ῃ6 οὐνρημέαζίονι οἵ βογεὰ ἄυεπ; 
Δηά ἤδησα ἴπ6 βυβρίοίοη τΔΥῪ ποῖ Ὅς 11]-Γοὐπ δα παῖ [,ον. 2753 15. ἃ ἰδίε 
ἰηβοσγίίοη ἴῃ Ῥ (Βαιαϊβϑϑιη, δ γίεείογίδι, Ὁ. 1781} δῃα οἴμετϑ. Οἵ, Νοναοξ, 
Ἡεδν. Αγολ. ἰῖ. 258, ». 4). 

“.ΎΎΠε ““2λέγα (ἢ 6,᾿᾿ οΥὨἁ νυν ϊοἢ τηδπίίοη 18 πιδάς ἴῃ ΤΟΡ. 15 δηὰ ἴῃ 6... 
Απΐφ. ἵν. 8. 22, 5 ἰπαὶ ργεβογβεὰ ἴῃ Ὠξΐ. 1438.. (ςξ, 2613.) ἴος ραγπιεωϊ ἰῷ 
1Πς (Ὠϊγτὰ γεαγ, νος ν45 πεῖ ΌΥ πιδὴν οὗ ἴῃς Ϊεννβ ἴο ὈῈ ποῖ ἴπε 5ϑπ)ε 
{πΠπὲ 48 δαὶ οὖν.Ξ 5, αἰ δγθηογ δρρ!!εα, Ὀυϊ δὴ σοσέϊοπαῖ, οὐ (ἔίγοαι {δεὶς 
Ροϊπὲ οὗ νῖ6νν) ἃ “"{π|γά "ἘΠ, Ἰενίεα ἐγ επηῖδ}ν ἔος ἴδε γε εῖ οὗ ἴδε ροος. 
ΤῊϊ5 ἱηιεγργοίδιίοη να8, Ὠόσνενεσγ, ηοΐ υηϊνοῦθαὶ ἀνε ἀπιοηρ ἴπς [εππ: 
δῃὰ 1ἴ 5 βιοπογδιῖν δἰϊοννο Ὁ. πιοάδγῃ σοπιπιεηίδίοιβ (Ἰπο]υάϊηρ ἴμο5 6 80, 

45 ΚΕΙ͂], 5{Π] γαῖ ν. 5.2 ἃ5 γείεγγιηρ ἴο ἃ "" βδεοοηῃάᾶ " {1ἢ-ς} ἴο Ὀὲ ἰηςοττετῖ; 

ἱξ πᾶν ἴΠιι8 6 ἰαἴκοη ἴον ργδηϊοὰ (δὲ ἴπε ομαγιἐγ- τῆς οὗ Ὠι. 1433. 15 Ξἰτορὶν 
{πε ἐδϑιϊνα 6 οὗ ν. 225. 55. ΔρΡΙεά ἴο ἃ ἀϊεγεηϊ ρυγροβα. 
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{πδὲ 1 ννὰβ. δὴ ἱπποναδίίοῃ, οὐ δηγίμῃϊπρ αἰ βεγεηΐ ἔγοπι νυν δῖ 

ὑνουὰ Ὀ6 οταϊπαῦν ἀπάοτγοίοοαῦ Ὁγ {με νογὰ “Ἐπ 86. Τῆβδ 

Ιαηρὶιαρε οὗ 2612΄. ἴσο, πιακας 1 δχοθθαϊηρ]ν αἰβῆοι ἴο 51ρ- 

Ροβα ἰμαὶ ἰὴ ἘΠ ΠῸ ταΐογγοα ἴο ἰὴ Ὀΐ. 15 ἃ “"βεοοηά᾽" {{8Π6: 

μαά ἃ {ππ6 Ῥθθη ραϊὰ γερι]δγῖν ὄνον γϑᾶγ ἴο ἴπ6 1,ονὶ65 (Νι. 

1817}, 11 15 ἱπεχρ  οδῦ]6 {πΐ νοῦν τπϊγά γοαγ 5Βῃου ἃ πᾶν Ὀδεη 

οΔ11ε4ἃ,, κατ᾽ ἐξοχήν, “(πε γεαγ οὗ (86 {π1πη ρ΄"; δηά ννῇβη ἴῃ (15 

58Π16 γοδγ {86 ψνῇο]α {ππΠὲ οὗ {Π6' ρΡγοάιιοα ἢδς Ὀδθη βίοζγαά, δηά 

{π6 Ηεῦτανν πλαῖζα5 ἃ βοϊθπιη ρὈγοΐοβδϑίοη [δαΐ 1 845 Ὀεθ ρῥζο- 

ροΥΐγ ἀϊβροβθά οὗ Ὀγ [ιΐπι, ᾿ἴ 5 ποῖ 1655 ἱπεχρ σδῦΐα ἰἢδΐ {Πογὰ 

5ῃουα Ὀ6 πο δ᾽ υϑίοη ἴο ῃ15 αἀἰσροβίτοη οὗ {π6 ῃγϑί δηα ῥγιποραὶ 

ὉΠ 6, συρροπὶπρ 1815 ἴο ἤανα Ὀδεη γϑδὶὶν ἄτα ἔγοπι πὶ. Τα 

ἴἔννο ανν5, 1ἴ 15 ἱπῃροβϑιῦθα ἴο ἀοιυδί, βρεαΐς οὗ οὔς δηά ἴδε ϑδπὶε 

Ό|ῃε; ἀπά {πὰ ἀϊδογερδηου Ὀαΐννθεη {ΠῈπὶ ἃγίϑθϑ 51ΠΊΡΙῪ ἔγοπΊ 

(ἢς ἔδοϊ ἰπαὶ {δδὺ γερύθβθηΐ αἰ εγεηΐ ϑἴαρδβ ἰῃ {Π6 διβίογυ οὗ 

{6 ᾿πϑυϊτυϊοπ. Τῇ Οἠΐν αμπεδβίίοη γαπιδίπηρ Ορθη 15, ΜὮ10]) 

οὗ {πε ἔννο βίαρες 15 {π6 οἱάοσγ ἢ Ἐ 

Εϊεῆπι, τ μο ποῖά 5 πὸ Ἰερ ϑἰδίίοη οὗ Ῥ ἴἰο Ῥὲ οἷάεγ ἰῆδη ἰπμαὲὶ οὗ Ὀὶΐ. 
((Βοιυρῇ ποῖ, ἴῃ 118 οχβίηρ ἔογηι, Μοβαὶΐς), ϑυρροβθ (11 ἢ»}8.1} Ὁ. 192 ἢ.) 
{πε συδῖοπι οὗ Ξρεηάϊηρ {πε {Π|ῆ6Ὸ προ βδογεά ἔεαϑβϑίβ, οὗ ἃ ἰογουβ ομαγδοΐδγ, 
ἴο Ὅδ 8Δῃ οἷά οπο, δπά 50 ἤγπιην Θϑἰδ Ὁ]15η δα ἀπιοηρ ἴῃς ρεορίς, ἰδδὲ ἐς ἰερ!9- 
ἰαίίοη οἵ Ρ (διε ἴο βϑυρεγβεάβ ἰὶ ; ἴπε Ἰερ!ϑἰαῖος οὗ Ὠϊ. ἐβεγείογε, δρδηάου- 
ἴηρΡ' ἴδε επάεανουν ἴο δηίογοε πὰ ργονίϑίοηϑ οὗ Ρ, τνδ8 οοηϊεηΐξ ἴο ἰεανε ἴῃς 
ουϑίοπι 45 ἴδ 85 ροβϑβιθ]α 845 ἢα ουπὰ ἱξ, τλ γεὶν δοοοηγπιοάδιϊηρ τ ἴο (τς 
ΞεηεΕΓΔΪ βοορε οὗ ἢ[5 Ἰερ ἰϑἰαδιίοη ὈΥ ἰπϑιϑιϊηρ {παι {Π656 δδϑίβ 514} ΟὨΪῪ 6 
μεϊά αἱ ]εγυβαίοπι, δηα ὉΥ πιδίκιηρ (6 ἰπδιϊ υἱοῦ σοπάποῖνε δἵ {πε 5δηιε 
εἶπια ἰο ἰδε δηάβ οὗ ρῃηδηιγορυ ἀπά οπασγυ (1457.3:9). ὈΠΙπιαηη (οη 
μεν. 273; δῃά [ο]]οννίηρ, πίπι, ἔγβϑεὶ ἴῃ Κ᾽ Ε.3 χνὶ!. 4421.) ἀγριιεβ {πδὶ (86 
πὸ Ὀεΐηρ δὴ οἴβἼσγιηρ γεηάεγεά ἰο ἰῃς εἰν, [15 θείην ραϊά αἰτγεοιγ ἴο 
Η!.5 πιιηϊϑίεγβ νου Ὀ6 ἃ πιογε πδίυγαϊ δηὰᾶ ρυιπηαγυ ἀἰσροβαὶ οὗ εἴ, ἔμδη 18 
Ὀεΐηρ δρργορτγίιδίες εἰἴπογ ἴο ἃ ἔδαϑδί, ἴθ ὨΙΟἢ (δε οὔἶδγοσ δἰπΊβοῖ τνουἹὰ οὗ 
οουζβα γείδίη [6 Ἰἰοη᾿ 8 δῇδγο, οἵ (45 'ῃ ὄνεγυ ἰμϊγὰ γεδγ)ὴ ἴο {πε γοϊϊεῖ οὗ (δε 
Ῥοοτ. [Ιΐ πιᾶὺ πᾶνε Ῥεεη ἴδ ουδβίοπι, ἢε οοπ͵]εοίιγεβ, ἴογ ἰδς ραυπιεηΐ οὗὨ 
18ς {πΠὲ5 ἰο θὲ δοσοπιρδηϊεα Ὁγ βδογεοά [οαβϑίβ, ννῃίοῃ Ρ ποννανοσ ἱρΏογαβ ὲ 
ιἢς Βευϊεγοηοπηῖο ἀρργοργίδίοη οὗ ἴπε {πΠ6, ἴῃ ἴννο οὐἱ οὗ Ἄνεγυ ἰδγες 
γεδῖβ, ἴο ϑιιο ἢ πι|ε8198 Ἔχοϊιϑινεῖν, απ ΟἿΪΥ οπος ἰῃ ἰῆγεα γοαγβ ἴο ἴπ6 
βυρροτί οὗ πε 1κανῖ65 δηὰ οἵμεγ ἀεβίϊξαϊ ες ρεγβοῦβ, 18 ποδὶ δαϑὶϊυ υπάοτ- 
διοοά 45 4 ἀϊνεγβίοῃ ἔγοχι 158 ογβ! δ] ρυγροβα, ἰηἰγοαάυςοα δἱ ἃ ἰἰπα ἤθη 
αἰίεγεά οἰγουπιδίδησοϑ γοπάογαά Π6 οάογ συϑίαπι. ἱπιργδοιοδο]α : Πς ἰαἰίγ, 

Ἔ Τῆδὶ {Π6 ““ϑεοοηά " {{|πὲ 15 ῆο σ'δηυΐηα εἰεηεηΐ οὗ Ηςεῦτγεν ἴανν, Ὀυϊ ἃ 
Ὠαγπηοηΐδίῖο ἀσνίςε οὗ (ῃς [ον 5} ἰερ 4155, 15 δαἀπιηιίεα ὃγ ἔπε πιοβὶ πιοάεγαῖα 
εὐὐτς5. (6.9. ὉΥῪ Ἐννα]ά, “γη1ϊ. Ρ. 346 (Ε. Τ.΄ 301) ».; Ὠ1Π1πΔ. οἡ ἴναν. )ηγδ; 
Ἐϊεδπι, 5 ἢ»)8.} ρ. τηρφῦ ; Ἀγνϑ556εὶ ἰὰ Δ .»Ὲ." χνῖϊ. 440). 
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ὙΏεη ηοὲ ἱπιρο] ]ςὦ Ὁγ ροηυΐηα τγεϊρίουβ ἔδεϊϊηρ, ννουϊὰ παίΐυγα!ν οεεῖς ἃς 
ἴλτ ἃ5 Ῥοβϑίδίε ἴο γεϊϊενε (μεπιβεῖνεβ οὗ 84 Ὀυγάδηξοπια ἱπιροβὲ (σοπιρ. λψ.3. 
419, Νεῆ. 14.012) ἀπά νουϊά τοδαν δοαιΐοθος ἴῃ δῇ ἀγγδηρεθοῖ ὃΥ 
ψ Ὡς ἢ [δὰ {|8ε τνᾶ8 γεβεγνεά ἰαγρεῖγ ἔοσγ (μεῖς οὐνῃ οοηξυπιρίίοι, Ὀυξ δῖ. 
«αἴ (ἢς 584π16 ἐἰπι6 νν85 80 ἔδσ ἰῇ αγπιοην ΜῈ ἰἢς 5ρὶγιὶ οὗ (πὸ αρὸ ἴδδὶ καὶ 
αἸὰ οί ἰεανα ἔς ἀσδδβί υἷος αἸϊορείπες υηρτεοντά δά ἔον. 

[1 τᾶν Ὀε ἀουριεά ψδεΐμον εἰἴδπες οὗ ἰῃεβδε ἱποογῖεϑ ἰ5 βϑαἰϑέδςϊζογγ. 
Βοίδ, ἔον ἱπβίδηςβ, αγὲ ὀρθὴ ἴο {δε οδ]εοϊίΐζοη ἰπαὶ πον δϑϑυπιε ἃ “"Ἰδίεωϊ " 
Ἔχ βίδηος ΟΥ Ρὶ ἔοσ πίδὴν Ἵδηϊυγ6β, ἀυγίηρ ΜΠ Ισ ἢ 119 ργονι βίου σεσιδιο ἃ 
ἀεδαά Ἰεἰΐογ, πὸ αἰϊερὶ ἴο ρυΐ ἰμεπὶ ἴῃ ἔογος ες πιδάα ἐνε ὉΥ ἴδε 
τείογηπιηρ ἰοριϑἰδίίοη οὗ 1. ὈΠΠΙπιδηη 8 ἰπθοῦν 185 ορεη ἴο ἴπμε ξωγίδεῖ 
οδ᾽]εοἰίου, (δαὶ ἰἰ ἀοεβ ποΐ δἀεαυδίοϊυ δοοουηὶ εἰΐπος ἔος (π6 Ὀγοιληδηςς 
ξίνεη ἰη Ὀϊ. ἴο (με βΒδογεά τηδδῖ, οὗ ἔογ (δε ίδςοϊ ἐμαὶ {μὲ ἐμιγά γεδς 15 οδεὰ 
παφ' ἰξοχήν, “16 γοδγ οὗ ἘΠ ηρ." ΤὨς αἰϊνεγβίοη οὗ 86 εἰπε ἔγοαι 115 
ογίριηδὶ ρυγροβθ, νοοῖ (Π6 βαπὶα ἰἤΘΟΓΥ ργαϑυρροβαβ, 18 αἷϑο ντοϊςηὶ δοὰ 
ἱτχιργοῦδοϊο : [{ [ἢ6 ργιεβι ποοΐ, ἔγοπι νπαίονοσ οδιβο, δὰ Ῥθδη υηδδϊς ἴο 
επέογος {πεῖν οἰδίτηβ, ἴο νΒίο ἢ (ΌΥ ἴμ6 ἰανν οὐ Ρὴ) {πὸν ψεγα 1υ5Ε}ν δος οί, 
(8ε τῆς, ἴα 15 δαϑὺῪ ἴο υπάοτγβίδησ, τῖρξ μάνα Γ8]|Θ ᾿ηΐο αεευείυάς 
αἰϊοροείμεγ; Ὀαΐ 58 πε Ὠϑεευξεγοποπιὶο ἀἰδροδί(οη οὗ ἰἰ ἃ ργοραῦ!ς βυδοεϊζυίε 
ἔογ ἰϊ5 ογίρί μδὶ δρρ᾽οδίίοη ἢ ἀπά ψνουϊὰ (δε Ἰερἰϑαῖον αν ἱηςυϊοβίθα 950 
ΘΑΓΏΟ ΒΥ (19 αἸθροβιίίοη οὗ πὸ Π|Π6, πδά ἰξ Ὀδεη {μ6 οαθε ἱμαὲξ ες σὰς 
{ΠΟγεΌΥ βυρροτγίϊηρ᾽ ἰἢς 5γδοῖ ο5 ἴῃ ἀερτγινίηρ, ἴΠ6 ρῥτγί ϑεῖν ἔγὶθε οὗ ἰἰς 
ἰεστοπιδῖς ἄσς 3 

Τῆδ ἀδία αἱ ουὖγ ἀϊβροϑαὶ ἀο ποῖ δῃδῦϊβ ι15 ἴο σα ἃ πιϑογτν 

οἵ Ηδθῦγον {ἴ86: Ὀυΐ ἴπς αἀϊδπροκιίοη οὗ ἴπ6 {π|Ππ6 τη Ὠὲ. τνεδτξ 

(Πὴ6 ἀρρδάγδῃοα οὗ Ὀεϊηρ' ποσὰ ρῥγπηἶνα ἤδη [δαὶ οὗ Ῥ; δηὰ 

{π6 γδηβιτοη ἔγοηι [ἢ6 ργδοϑογιρίίοηβ οὗ ὈὨϊ. ἴο {ῃο56 οὗ Ρ βϑϑηις 

δδβίογ ἴο υηάδεγοίδηά ἤδη ομδ ἰπ ἴΠ6 σοηίΐγαγυ ἀϊγοοοη. Τα 

οι δϑὶ ῃἰδίογιοδὶ ποί!οα οὗ ἴπ6 ραυπιεπί οὗ {{Ππ65 ἴῃ [5γδεῖ ἴς ἴῃ 

οοπηοχίοη ἢ [δ6 ἘΡΉγαϊπηῖε βαποίυδγυ οὗ Βεῖδεὶ (Απὶ. 45); 
πα ἴΠ6 ουδίοπι οὗ ρΑγρ ἘΠ 65 ἤδτγα 566 ῃ}15 ἴη αη. 2833 ἴο Ὀε 

τοίογγοα ἴο {ἴπ6 δχαπιρίες οὗ Ϊδοοῦ, ἰμῃ6 ραίγίδγοῃ. ἴο ννῆοβς 

δχροδθηοας Βείμεὶ ονεαὰ 1:15 ϑδαποῖϊυ. Τῆς εἰπὲ ραϊὰ ἴο 

δποϊθηΐ βαποίιδγιθϑ ΕγΘ ἢοΐ προσ ϑϑδΎ ν δρργοργιδίθα ἴο {δὲ 

πχαϊηϊδηδηοσα οὗ ἃ ῥγιεδίμοοά; ποὺ πιρῆῃΐ Ὀ6 Θπιρ] ογθα ἴοσ δὴν 

Ρυγροβα οοπηεφοϊεα νἱ ἢ τἢ6 ΡΠ]. Θχογοῖβαβ οὗ γε ρίοη. ἴ[Ιὴ 

Απιος [6 {Π|6 56 6π|5 ἴο Ὀ6 τῃηδηίὶοησδά ποΐ 85 ἃ ἄτι ραϊά υηογ 

οοιηρυϊπδίοη ἴο ἐς ρῥγιδϑδίβ, Ὀιιξ Ὀγζ {Ππ6 ςἰάβ οἵ πδηκ-οῇεγιηρπ, 

ἔγεθνν 1} οἤεγηρθ, δηά νοῦν, δ5 βοπιείῃιηρ οἤεγεα βροηΐβδη- 

ΘΟΙΙΒΙγ, δπᾶά ἔογπηπηρ ΡΓΟΡΔΌΪΥ, [πκὸ (656, ἰῃ6 οσσδϑίου οὗ 

ἃ ἴεβιδὶ πηεαὶ δ {πῃ6 βαποίυδγυ (οἴ, Εἰεμτα, Ὁ. 1793). Τὸ 
ΘΌΟΝ ἃ Ρῥγδοίίοα {6 ἷανν οὗ {ἰ86 ἴῃ Ὠϊζ. πηρμς πδίυγα ἵν ὃς 
πηἀογβίοοα 45 αἰϊδομιηρ [56], ἰὨουρΡ ἴΠ6 οχδοῖ πιδῆηογ ἴῃ 
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Ὁ ΒΙοἢ ἰδ πΔΥ πᾶνε δγίβεη ουΐϊ οὗ 1ἴ πιιδί ταπιδίη πιαίΐοσ οὗ 

σοη]εοΐωγα. 

Ῥτγοῦ. ϑυμίῃ (Χεὶ. ὅόηι. 226-226) βυρροβεϑ δαὶ ἰῃς {{πε-ξεαϑίβ δὲ (8 
Νογίδογη βαποίυδγι 68 νοῦ ρυδὶϊς ομ68, τηδιηἰδιηεὰ ὉῪ ἴῃς {π658 ραϊὰ ΌΥῪ 
186 σοι ΠΣ σΈΠογαν, δηά ἱπίεηἀεὰ ἔος γίο ἢ δπὰ ροοῦ αδἷϊκα, θυ {μδὶ 
ον ἴο {πε ροννεσ ροββϑεββεὰ Ὁν πε ργεδὲ ποῦϊ6β5, ΒΟ (ΠπαῪ υδεά ἴῃ 
αρρταηάϊζίηρ ἰπαπιβεῖνεβ (οὗ. Αποβ 25 7.5 οἷ 8.6), (ὴς ροογ πεϊά ἃ νεῖν 
ϑυδογάϊηδία ροϑιζίοη δὲ ἔμεπι, δηά (ΠΟΥ νεγα τπποηορο]ζΖεοα Ομ ον ὃν {ΠῈ 
τυ] ηρ οἶα5565. Αἕὄὕδἰπιῖανς ἀρρ σίου οὗ (ἢε ἘΠ Ὸ, δοσοπιραηίεα ὈΥ 5 πλδγ 
ΔΌυ565, ργανδιϊεα 4150, 1 15 ηοΐ υηγεαϑοηδῦϊΐα ἴο βιρροβα, ἰῃ ᾿υάδῃ. ΤΉς 
ἰὰανν οὗ Ὁϊ., Ῥγοῦ. δεν ἐπ Κ5, ννὰ5 ᾿πἰεηάεα ἴο γεπιεαν (ἢ 686 αθυ565. [ξ 
«ἰϊὰ {1π|58, ΌΥ Ιεανίηρ ἵπε οἴεγεγ ἔγδθς, 'ῇ ἔννο ουὖἱ οὗ ἌἼνεγὺ ἰἤγεα γοδγβϑ, ἴο 
ογβϑδῃϊζΖε ἢῖ8 {{πμὲ-ἔεαϑὶ Ὠιπιβοὶ δὲ (Π 6 σοηῖγαὶ βαποίυατγγυ, ἕο ἢἰ8 Ποιιβοῃοί ἃ 
αῃὰ μα ἀοβίιίυϊς [ονιῖα, δηά ἰῃ {δε {πιγώ γοαγ, 48 ἃ βυρϑβίιυίς ἔον ἴῃ 6 
Δ᾽Όοϊ:ἴοη οΥὗὨἁ {πΠ6 σοπιπιυπαὶ ἔππὰ (νι οἢ (Ππεογεῖοδν πιαϊηίδϊ πε ἃ 2υδ]ές 
18.016), Όγ ἀρργοργίδίϊηρ (Π6 ΕΠ επιίγεὶν ἴο ἴῃ βιυρροτί οὗ πε ἀερεηπάσηις 
ς͵45565, νῖΖ. [με ἰδ 655 ροοῦ δηά ἴῃς απ 655 1,οντία. 

Ὠΐϊ. 2613 (οἴ. Αηὶ. 445) 56 6π)5 ἴο δυϊπογιΖζε [Π6 ᾿πέδγοποα ἰμδῖ 
5ΟΠΊ6 δηοίδηΐ ουκίοπι, οοπηδοῖϊεά νυ [Ὧ6 ραγπιεηΐ οὗἩ {6 {|}6, 

πιυϑσί ἢδνα 6 ἴο Ἔνθγυ {πιγὰ νεαῦ θεϊηρ᾽ οδ|16 «1, κατ᾽ ἐξοχήν, {Π6 

“ἘΠ 6 -γϑαγ." [Ιἴ πᾶὺ Ὅ6 ποίϊοεα {παῖ [ἴ 15. οηἷν ἴῃ {6 (Πϊγὰ 

γϑδγ {πΠδῖ, δοοογάϊηρ ἴο Ὠΐ., ([Π86 τνοϊα {ἘΠ 16 15. δοΐι δι ρδιὰ 
ΑΥΨΑΥ ὈΥ ἴα Ισγδοῖῖα; ἴῃ [ἢ6 οΟἴΠΟΓ ἴννο γϑδαγβ 1 15 οοῃϑδυπιοὰ 

ΓΙ ΠΟΙρ Ιν ὃν {Π6 οδτγοῦ δηα ἢ15 ἔδπην. ΤΏ 1,ονιῖα 15 σρθοῖδ νυ 

τιθης}οηδα δ5 θη 6« ἴο ἃ 5ῆατγα οὗ [Π6 {ΠΠ6 ἴῃ Ἔνθ γεαγ; δηά 

οὐ ἴΠ Ὀα515 οὔ [ἢϊ5 ργονϑίοη 115 ηοΐί ἀἸῆοι]ῖ ἴο υπάογοίδηά ον 

ἴπ Ὀγοσαβ5 οὗ {π|6 ἴΠπε οἷαὶπιβ οὗ ἴπ6 ρυθϑου {γῦε οουά Ὅ6 6χ- 

το παδά υὴ8} δἱ 1δϑὲ (45 ἴῃ {Π6 Ἰερτϑατίοη οὗ Ρὴ) [86 ἐπᾶγα {86 
ὙΔ85 ἀρρτγορτγίαϊοα ἴο ἴ5 πιαϊηΐθεηδποα, δηά [δε βδογϑα ἔδαϑἕβ 

αἰ Ξαρροαγεά δ᾽ιορείμογ. 

Τῆς οἶμον γοΐεγθηςοθϑ ἴοὸ {π1ΠῸ 'η ἴῃς ΟἿ. δγε---ἡ. 143 2 (ἢ. 41.132 ΝΘἢ. 
τοῦϑύ (10) χ,χ86 χ.χ8. 1012 ΜᾺ], 48:10; οὗ, 4180 51. 22 (35)}} Ἰυ 1118 (δικάφψας 
φοῦ οἴνου καὶ «τοῦ ἰλαίουν), ΤΟΡ. 516 (ςοἀά. ΒΑ), τ Μαοο. 4,39. ὅ6ες ζυγίδογ, 
Θϑρθοῖδ!γ ἴον βοπὶα δοσοιηΐ οὗ ἴῃς πὐϊηυΐεῦ γαριίδιίϊοηβ οοηίδιηεα ἴῃ [86 
Μιβμηδῃ, Ἐγϑϑεὶ, συ. Ζεληίεη, ῬΑ Ὲ.3 χνὶϊ. 428 ᾿; αἷδο ἿΝ. Ε. ϑυμίῃ, 
}»ορλ. ,δ12ηἴ., Κεῖ. δεν». 226 Η. 

5.Αἱ ᾿οαϑδῖ, 828 υδυδ}ν υπαετγϑίοοα (“ἜνεγΥ ἰἤγες ἀαγβ᾽ 8η ἰγοηΐοδὶ 
εχαρρογδίίοη οὗ “"Ἴενογυ ἴῆγεε γδαγβ," ἃ8 “"ὌνογΥ πλογηΐηρ Οὗ ““ΘνΟΓΥ 
γοῦν") Βιυῖ 5εε ἵνε)ῃ. 2.6 Α͵είη. ηοῤἧ. Ρ. η8; Νονδοῖς, 11εδγ. Αγολ. ἰὶ. 
258: δπά οὗ, τῆς νυγ7ϊογ᾽ 5 ποίς σα ἴος. ἴῃ 7οοὶ ἀγα Απος (πὰ {πὸ σα ηιδ, δ ἰδίο 
7)» δουλοοῦδ). 
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ΧΝ. 1-18. 7Ζγέες Ζατυς αἰἐειργιεα 10 α᾽πεογαΐίς ἐΐς Ομ ΣΟΥ 
Ο7 {6 οογ. 

ΧΥ͂. 1-6. ΤΊ.ι9 γθᾶγ οἵ Β.610886.---Ενοτγν βανθηίῇῃ γϑᾶγ ἰ5 ἴο Ὀ6 
ἃ ““γεᾶγ οὗ γοϑίθαβθ," 2.6. ἃ γϑθαῦ ἀυγίπρ ΠΟΙ [Π6 τρῃῖς οὗ ἃ 

ἰαηάδγ ἀγὰ ἴο 6 'ἴῇ δῦδγδῃοθ, δηὰ γεραυπιθηΐ οὗ ἃ ἰοδη ἰ5 ποῖ ἴο 

6 δχδοίβα ὃὉγ ἢϊπὶ οὗ ἃ Ὀγοΐμεογ ἰβγδοὶῖθ, ν.1 2, ΤῊϊς ργίν!ερε, 

Ὠοννανοσ, 15 ποῖ ἴο Ὀ6 οχίεπαδα ἴο ἔογείρποίβ, ν.8, Τῇαε ἰαιν 

οοπμοίυάθ5 ἢ ἃ ῥγοπιῖβα, ν. 7, {παῖ ἴῃ ἴΠ6 ὄνβηΐ οὗ [9γδ6]}᾽5 

ονδάϊδηοεα, {πΠ6 σοϊεῖ αβογάθα ὃν {πὸ ργοβϑθηΐῖ ἷανν ν1}} ποῖ θὲ 

τοαυϊγοά. Οη {Π6 τεϊδίοη οὗ (5 ἷανν ἴο Εχ. 2410. (1ἸΕ) [κὃν. 

2517 (Η), 566 ρ. 1:77 ἢ. ---ῖῦὸ ἐλε οϑπα ὁ (Ἔενετυ) δουϑρ νεα»ε) {8ε 

ννογά ““δηά,᾽" 1ἴ 56 6Π15, 15 ποΐ ἴο Ὀ6 ργεββαά, {Ππ6 πιεδηΐϊηρ' Ὀεϊηρ, 

ΔΡραγθηΐίί, ποῖ "“δὲ {πε δπμὰ οὗ ὄνου βανθηίῃ γεαγ᾽᾽ ((πουρἢ 

[815 ταηἀδγιηρ οουά Ὀς6 ἀεξεηαεά ὃγ [πΠ6 Ξξυρροκιίίοη [Πδῖ 1 τᾶς 

αἱ ἴπΠ6 σμπῶ οὗ 6 γϑασῦ ἰπαΐ ἀδρίβ νεγα οδ θα 1η), Ὀμὲ ““ δἱ ἴῃς 

εηα οὗ Ἔνθῦυ ρογιοα οὗ βανθὴ γϑδῖβ, Ὠιοἢ 5 υηἀεγϑοιοοά ὉΥ 

5806 ἴο πιδδῃ ““ΨΏδη ἴδε βενθηῖῃ γεᾶγ ἢδ5 ατγγνεά " ((ἃ δε 
ἑπτὰ ἐτῶν) : 50 4110; ΟΟΠΊΡ. ΘΘΡΘΟΙΔΙΪΥ στ. 3414, νογα “κέ λέ 

πα οὗ βανεὴ γϑδγϑβ ᾿"᾿ σογγεαβροηάς ἴο “" ἐπ ἴῆ6 βενθηιῇῃ γϑαγ᾽" οὗ 

Ὁϊ. 1513, ἀηά ψῃοτα ἴπΠ6 ρεογιοά ἴμυ5 ἀδηοίεδα ἰς5 ρίαϊηἶΐν οοη- 

οαἰνοά ἴο πᾶνε Ὀδριη 85 50οὴ 85 ἴΠ6 5ὶχ γϑᾶγβ αγὰ ογιηϊμπαῖθρα. 

- Τάοι «λαϊέ τεαζο ἃ γοίοαςξο (Π192}9}} ΘΘΥ 15 2οὸ “έριρ' ἄοτονι (2 Καὶ. 
933 ΠΟ), 2δέ ἀρ, ἰοέ μα]: τὰ 15 ἀρρεά Βρ΄. Εχ. 2311 (Π ΛΩΟΤΝ 
ΠΤ 5) ΠΟΘ") ἴο ἀοζέρρ' [με Ιαπά ὠγΌ, ἑ.6. Ἰεανὶηρ᾽ 'ἴὲ ἀπουῖῖ- 

ναΐοα, ἀνθ βδϑανθηΐῃ γϑᾶγ: ΟΟΠΊΡ. Ϊοσ. 176 (τεδ ργοῦ. 71) ἔογ 

23) ““δηὰ ἴμοιι 5! εξ: ἴῃ γ μαπά μα ἔγτοτι ἴῃ ᾿Ἰπμογιΐδηοβ " 

(1.6. 5ῃ411 ἢανα ἴο ἀδϑὶςί ἔγοτῃ 115 ουναἰίοη, ἢ δ] ϑοη ἴο 

[πὲ ἴᾶνν οὗ Εχ. 2311): ν. 3 11 15 Δρρ]!] δα ἴο ζοζζζηρ᾽ ἰοδῃβ αγΌ, ἑ.6. 

ΔΙοννιηρ ἰπεπὶ ἴο γαπιαίη ἢ [86 μδηάβ οὗ ἴπ6 ἀενίογ; δηά ἴῃς 

γϑᾶγ ἴῃ ΜΗ ϊοἢ 815 ννὰβ ἄοπα ἰ5 οδ δα (ν.9 3110) ΠΌΘΘΣ ΤΣ “(δε 
γεδγ οὗ ὠγοῤῥίρι,᾽" οὐ ““ οὗ γείθαβε." οἡ {δε αυδδίίοη Ποῖ πΠογ ᾿ 

{π6 τηϊοηζίοη οὗ ἴπ6 ἴανν 15 {πΠαἴ ἰΙοδῆβ ννοῦα ἴο 6 εσποοίϊοαϊ, οὐ 

ΜΒ είμογ 1ἴ 15 πλογαῖν τῆι {Π6 ροννοῖ οὗ οδ]]Π ρ΄ Ππ6πὶ ἴῃ ννᾶ5 ἴο 

Ὀ6 τῳ δῥομηοα ἀυτιηρ τΠδΐ γοδγ, 566 Ρῥ. 170 ἔ.---2, Τα ηἠδίυτγα οὗ 

(ἢς ““τοίθαβθ ἢ: δνΈγὺ ογεάϊοσ 15 ἴο “"1εΐ ἀγορ,᾽" 2.6. τθῃουηος 

ΧΥ. 2. ΠΟΘ 21 7] οἷ, τοῦ τ Κα. οἱδ, αηὰ (πε 51] ο δηλ ]η5ογ. 1. τ (δαν»εὶ, 
ΡΡ. χν, χνὶ) ΠΡΟΣ ἼΔῚ ΠΠ ΔΙ; Αἰ5οὺ. ... ἽΝ ἼΣἼΣ δῚ 05. δ΄ 1 Κὶὶ 5: 21 
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-- Ὑδεῖπογ ἔογ 1Π6 {ἰπ|6, οὐ ΡΟΓΠΊΔΠΗΘΠΓΪΥ --- ἢ15 οἷἶδιπὶ προ 

[Πδῖ ψ μοῦ ἢ6 [85 ἰθηΐ ἴο 15 πειρΏθουγ: 11 15 6 βθδαβοη οἵ 

“ς Τ7εονδῆἢ᾽ 5 γεΐδαδϑθ," ὑνῃϊοῦ πτυκὶ Ὀ6 οὐδεγνεὰ ψ ἢ {δα ἔου- 

ΤῊ 5 11|165 νν ϊοἢ Ηδ μα5 ργεϑοῦι δε. Οη ἴπ6 οοηδίγιοςοηβ ἴῃ 

1:15 νεζῦβε, 566 ὑεΐον,.---ὐ]ές δροίλ.7) ἃ βυποηντῃ οὗ “" μἰ5 ἔδϊον- 
σουπηϊίγγτηδη,᾽᾽ νὨἸοἢ 45 ἴδε εἴεοῖϊ οὗ ὈΓΠρΊΠρ᾽ ΞἰΓΟΠΡῚΥ Ὀαίογε 

16 5γϑοῖῖα τς οἶαἰ πα οὗ Κι ηβῃρ. 90. ν.8: 7. 9.11. 12 χγγδὺ γχ018. 19 
221: 2. 8. 4 2530. 21 2538, «αηὐὦ 1Ώῃ Η, Ιου. 101 2535: 85. 86, 80. 4- διι {6 

1586 ἀο65 ποῖ οσουζ ἰη {πε ἰανν5 οὗ ΤΕ οὐ οὔ 0 ἴῃ ἴδε ρὶ. ἴῃς 

σΟσγοϑροπαϊηρ ΔΡρΡΙ]οαἰϊίοη 15 πιοῦα σοσητηοῃ, δηὰ ποῖ 50 ἀ15- 

εἰποῖϊῖῖνα; ΘΟΙΏΡ. 6... 109 177158.30 1815. 18 241.16 (Αηά οἴξη 1η οἴ αΓ 

ῬΟΟΚΘ) .--- γοοϊαύγ66] ὉΥ ἃ ἴογτηδ] ργοοϊαπιαίίοη: οὗ. [μὲν. 243. 4. 

15. 611-23 76γ. 448. 269; αδἷβο [,δν. 259 (οὗ {π6 10.116 γεδτ).---- ζζρι20 

.“7ελουαλ[ ἐ.6. ἴῃ Ηἰβ5 Ποπουτῦ, 45 Εχ. 1.211. 14.432] ὃν. 253, δηὰ οἴξεη. 

--- ὃ. 4. γείρηο7 ἐλοι, ᾽παγοϑέ ᾿γ55 707 ῥαγγηθρΐ; διε: πολαΐδοουθ οὗ 

ἐλέη ἐς τοῖξλ ἐὰν δγοίλθν, 16 ἐλήμο δαμα γοίσασο (11) ὉΌΨ)] {μὲ 
“« ἐογεῖρηογ ᾽᾿" (ποξλγῶ---ἰο Ὀὰ ἀπ ηρι5η6α ἔγοηι (π6 Οδγ (119) 
---ἰἰ5. ἴ[ῆες ἰογείρῃογ ὯῸ πλογεῖν νιϑὶῖ5 Οδηδδη [απ ρογαΓΪ, ἔοτ 

γδάθ, ὅζο.: δα 5. ποῖ, {κα {π6 βγδϑῖ τα (ΕΧ. 23100), απάθγ {Π6 

ΟΡ ίίοη οὗ Ξξυγγεηάεσγίηρ {Π6 ργοάτοε οὗ ἢ15 Ϊδηα Ἔνεγυ βενεητῇ 

γϑδῦ: ἴδογα ἰ5 πο γϑᾶβοῃ, {πογεΐοσζα, ἴῃ ἢἷβ ο856, ἔοῦ ΔὴΥ γεϊδχα- 

τίοη οὔ δῖ5 ογεάϊτογ᾽ 5 οἶδ π15.---4- , Ἐεβεοϊίοηβ οὗ με Υντιῖογ. 

ΊδΒογα νν]]1, μοννανεσ, 6 ὯῸ Ροοῦ ἴῃ ἰϑγδεῖ, δηὰ σοῃβθαυθηῖν 

ἡδλείγξιπο 1,841. γαζίο, σεσοοιρί, παέμγε, γεαϑογι.---Ὁ0 0] ἴἢ6 ἰηΐ, 408. (6Ο-Κ. 
ᾷ 113. 45), ἢ (Πὲ ϑυ0]. (ἐχοορίϊοηδ]Υ) αἰδοπαά (ἐδ. Ε.): οὖ. 1[μδν. 67 Ἀ5. 
1ηῦ Ῥτ. τη13, Οοηβίγυς (ἢ Ο65., Θοδυ]Ζ, Κα.) “ Ενεγυ ροββϑεββϑογ οὗ 8 
Ἰοϑῃ οὗ 815 βδηά 584]] Ἰεῖ ἄγορ παὶ νυν ϊοῆ πα Ἰεηάεί ἴο 8 πεὶρὨρουτ᾽" : 
ἔον ὑν»Ὲ ἴῃ ἃ ἐογεηϑὶς δρρ᾽!οδίίοη, οὗ. Εχ. 2419 Ὁ ὕγδτε ““οὔε ψῆο Π88 ἃ 
σϑυβε""; 15. σοῦ ὌΡΡΌ Ὁ» “τιν Πρ ης." Εον πέρ ἴοανι, οἴ. 2419 Νεῇ. εἴ. 
ΤΈΣ 5υ8'. ἴῃ 11 δῇ Παγαϊν γεΐεγ ἰο δηγίίηρ Ὀυξ ὃν : ἴῃ πιοδηΐηρ, ἴπεγο- 
ἔοτε, "111 Ὀ6 ““ 1 ἸΙοδῃ τ ῃῖο ἢ 8 ον δηά 885 ρίνδη, δηὰ ψϊς ἢ, ἰΒετγε- 

ἔοτε, ἴὶ δ458 ἃ τρῃι ἴο οδ]1 ἴω (ν.3}}: οὖ, Νεῆ, τοῦϑ Ἴνοῦ9 κῴοΥ (5Ξες οἰδετ 
νίεννΒ ἰῃ 6ε5. 7Ζ.ες. Ρ. 920 ἢ.).--- 5Ψ}] 2419; ἰῃ ΟἹ, 2411 αἷ.---[ἰ5}}} Ῥτορ. 20 
2γέεςς λαγα προ, ΌΥ εχδοίϊηρ γεραγυπιεηΐ οὗ ἃ ἰοδη (50 ν.ὅ): οὗ. 2 Κὶ. 223 
15. ς83.---κἼ}} πε ἰπιρ] οἱ βυδ]. 18 (6 σορπδαῖς ρίορ. ΚΡῦ, 45 δἰνναυϑ ἴῃ 
βδυο οὯ565, Φ. 9. ἡ. 481 ηονῦ ᾿ΟΚῚ, 56. "ΟΊΚη, 15. 8, Κι, 50. ΚΦΏΣ: 566. Οὔ 
: 5. 16; Ο6-Κ. ὶ 144. 23) Ε. ΟΝ τη, ν ἢ ποΐθ. ἘΠ ἢ ἰαΐοπὶ οἴδη 
γοαυΐγοβ ἃ οῇδηρε οὗ ἔογπι; δηά (πε ραβϑίῖνε νοῖΐςα ἢδ88 ἴο Ὀὲ Ἔπιρὶογεά (45 
ἘΝ. μεγε).---8, πκ] οὐ, ἐπ ἐδο βοσοοσςῖοη 97: ἴον. 533 Τυά. 1η3.--ὉΥ}ῦ}] ΘΌ 9 Ὲ] 
ποΐϊοα {πε ᾿υπϑῖνε ἔογπθ. ὍΤῃα ρυποίυδίοτβ ργοῦ. ᾿ηϊοπαάεα ϑόῦτι ἰο ὃς [πε 
Ζηα ρογβοῦ, “ οδι56 (Πη6 Παηά ἴο Ἰεῖ ἄγορ." Βαυϊΐ ρεγῇ. ΘΟ ““1Πῖης παηά 
5841] εἰ ἄγορ᾽᾿ 5ῃουϊά Ὀὲ τεδὰ (εἶ. ν.3). 
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0 οσοαβίοη ἔογ {π6 ργεβθηΐ ανν ἴο οοπηδ ἰηΐο ορεογαίίοη, ἰ οηΐγ 

[π6 παίΐοῃ 50 σοπιροῦίβ ἰίβεϊ 85 ἴο πηϑῦῖς [εἤονδῆἢ᾽ 5 ὈΪ ϑϑίηρ; 

θη [π6 5γδοῖτῖθ, 50 ἴδ ἔγοηι μανίηρ' οσσαϑίοη ἴο Ὀογγονν οὗἉ ἢϊς 

ὨΘΙΡ δου, Μν111 Ὀ6 ἴῃ ἃ ροβιτίοη ἴο ἰεηά ἴο τηδῃ οὗ οἵμοσ ἡδίϊοηβ. 

---Ἰἰοτυδοῖξ ἐλογὸ τλαΐί ὅδ πὸ 2007 τη ἔλόο (707 )ελουαῖ τοῦδ φεγοῖν 
δίοες ἐλθε ἐπ ἐλ6 Ἰαρα, ὥσο.), τῇ ομἱῖν λοις αἀὐϊέρομεζν ἀδαγξζϑη, 

ὧὥο.] 58ο ΕΝ., Π᾿πηιῦηρ τπῸ ργοιῖδα ἴο {π6 ἀνεηΐ οὗ ϑ5γδεὶ᾿5 
οὈδάϊδηοσο, δηά ἰγοδίϊηρ πα ἱπτεγπηδαάϊαία οἶαυβε 845 ραγοηςδείϊς. 

ΤΩΙϊς γοηάθγίηρ βθαπ5 ἴο 6 (ἢπ Ὀεϑ5ί. 

ΘοδυϊίΖ, Κεἰ], ἀπά Ὠ1]|1ηὶ. τεμάεγ, “ Ἡονθοεῖς (ἤογε σλοιζα δ το Ῥοοτγ ἴῃ 
{ες ; ἔογ εμονδῇ ν}111} δυγεῖὶν ὉΓε55 (ες, δις., [ἢ οηἷν ἴμου Πελγίκθη, ἂς., 
ΒΌΡΡοϑβίηρ' (6 πιεδηϊηρ ἴο ὃς εἰΐπεν (Θοδυ 2, 611) ἰΠδὶ 15γδε] βου !ὰ ἐχεγὶ 
(5617 ἴο ῥγενεηὶ πε ρδυρεσγιζδίίοη οὗ 115 πιεπηῦογβ, οὐ (Ὠ111π|.} 85 ἜἘχργεβϑ8- 
ἴηρ’ ἴπε αρϑίγαοϊ ἰγυ τ [πδὲ ρονεγίν οὐρῖι ποῖ ἴο εχίϑί ἴῃ δε πδίϊοη, ἱξ τ θὲς 
οὈααϊςεηΐξ, δἴξεν ]εβονδῇ Ὧ845 ργοπιἰβεὰ Η!:5 ὈΪεϑϑίηρ ὑροῦ 11. Βυΐῖ ““5δουϊά 
Ὀε᾿ 15 ποῖ (1π {Π|8 οσοηΐοχί) ἃ νογῪ πδίυγαὶ βεηβα οὗ πν 

Ιῃ νϑδῖΐενοῦ βθῆβο, ποννονοσ, [86 ψνογάς δα υπαοζγϑίοοά, 

ν.1. 11 ον (παι {Π6 ργοβρεοῖ μεϊά οὐυἵ ἴῃ [Π6πὶ 15 δἂη ἑώσαί οἱε, 

ννοἢ ἴπ6 νντιΐογ ἀϊά ποῖ σοηϊετηρίαΐα δ5 {κε ῖγ ἴο Ὀ6 τϑδ]ϊΖοά 

ἴῃ ῥγδοί!οα.---- 7»; 2.66] οὗ ἰ5γϑαὶ σοϊεοξ νεῖν (131) τ ἐς ἐὰν νεϊάεί: 
50 ν.ἴ γ15 (Η6Ὁ.), 1810 211. 16 (10. 4) 2:18 ,χ8δ, ὕέζλμ ἐλσο (ΑΝ.) 15 
ηοῖ οοτγοοῖ : {Π15 νουἹά Ἔχργαϑ5 ἼΠΙΣ (1,εν. 2589), ποῖ Ἶ3.--- ὺγ 
.7Ἱελουαὶ τοὔἶ τωμγοῖν δϊοες ἐλ66} οἵ. οπι 27.--- 70) ὙΤΟΝ “ἫΝ 
ΠΡ Π)] 421 (οἵ, 88) 1910 2016 2138 244 2519 (πησοῦ, 85 6 γο), 26].--- 
ὅ. “ δγρ5 Ψψϑϑη νῸΦ ὯΝ] 281; ἴπ 1Ε, Εχ. 1538 6) 1οὅ 232.--Αἱ 
ἐλὲς σορερρεανιαρεθν, ὅσο. οἡ 81.---θ, ΗΜ λανο δίοσεοα ἐλ66] νὶΖ. ἴῃ 
{πε οαβε οοπίεπιρ᾽αἰαά : 50 ν.}4 127.---Ἂς λό φῤαξο τρριίο (111) ἐλεο) 

Ἔχ. 2325 ι. γ18,---Απὼ ἐλοι σλαϊξ γα οὐ παρ» παξίοηις, δ. 

που 5ῃαἷῖ δηΐου ἃ ροϑβιζίοη οὗ βηδηοίδὶ δηά πιδίθγιδὶ βυρεσί γι γ 

ἴο {πΠ6π|. Οἱ. 281. 

ΤὨε ἰᾶτν οπιθοάϊΐοβ ἃ πδὺνν δρρ᾽!οδίίοη οὗ {πὸ ᾿πϑεϊταϊίοη οἵ 

ἄ, "2 Ὀ5Ν] εανό ἐλαΐ, ποτυδείξ, ἰαϊιτοάυςσίηρ; ἃ φυδ!βοδίίοη, Να. 1438 1υ«, 4) 
Απι. 95.---8. ὉκΝ Ρ᾽]ΞΞ ὑορῖν, Ρ Ὀεΐηρ ργεῆχεά ἴο {δε οἴδιβε ἰηϊγοάυοσεά ἘὈΥῪ 
ὈΝ ἴοσ επιρῇαϑίβ. 8501 Κὦ. 8352 Καὶ, χγιβ.--- ἢ. 9ὼν (2410) 18 ργορεσίῃυ 20 φίσε α 
2᾽οάρε (Ξε. οἡ ἴῃε οσσαβίοη οὗ Ὀογγονηρ), πδῆσς ζο δογγοτυ ὁπ ῥϊεαρε. 2:1 
(μεγα δηὰ ν.8}) 15 ἴῃ 11. ἐ ἐατ56 ἔο γίνε ῥ͵οάρεςΞξείο Ζοριαῖ οπ ῥϊεαῖρε ἴο. 
ΟΥ̓ τὴν ἃ ᾽οαρε 2410Ὑ13}., θῸὩν ΗΡ. 26{. ὧδδϑπ (245 7) 5 1π6ὸ τπογε υδυδὶ 
ννογά. Ρεγῇ. 82} 8 δῇ Αγδηι. ἰοαη-νογὰ (611. Αὔ7είπ. Ῥγοῤἧ. Ρ. 207), 

ἰηϊγοάδυςοά ἴῃ σοπληιογοα : 1 50, 1 ννουϊάΞῷ Αγδῦ. ἰσλὸ ἔο λοϊά ἥγηιῖγΞ Ἠεῦ. 

ὼὩΣ 20 Ποϊα ομέ (νἰἢ (ἢ τορι υΐας ρμοπείϊς οἤδηρε: Ὀγ. ὶ 178). 
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ἴῃ6 ἔδ!ουν γεᾶῦ οὗ Εχ. 2310: (ἸΕ), δπά οἵ {μὲ “" ϑανθδιοδ 
γεαγ᾽ οὔμδν. 2517. 230-22 (Η). 

ΤΒε ἴὰν οὗ Ὠῖ. 15 οοηπεοίεα ΨΣὮ (Πδὲὶ οὗ Εχ. Ὁγ (δε σοπιητοῦ νογ θοῦ 
(δουρὶ ἴῃ ἔχ. {μ6 οὐ]εςὶ 15 ἴῃς ἰδηά [ογ 1195 ργοάυς6)], 8116 τη Ὠΐϊ. 1 18. τδς 
ἐἰεδι) ; Ὀυΐϊ (Π6 πδηις ““γεδγῦ οὗ γεΐβαϑε" 15 ρεουϊαγ ίο Ὠι. (1 55.41}0) : ἴὴ ἔχ. 
{ῃε γεᾶγ Ὀεδγβ πὸ βρεοὶδὶ πᾶπὶ6ὲ.0 Τα ἴεγπι “" Βα ὈδίῖοΔ] γεαγ᾽ 15 Ὀαβεοά 
ὕροη ἴον. 253 ὁ (οἷ, 7265. 35), Πεγε ἴῃς ἔδ!ονν γεδτγ 15 οδ] δα 4 “ ϑαῬαίἢ,᾽" 
οΥ γεβὲ, ἔογ ἴμε ἰαηᾶὰ, ὙὍδα ἰἤγεαςα ἰαῦννβ, 845 νν}}} ἀρροᾶν ἱπηπιεα δεῖν, ργεβϑεηῖ 
ἀἰεγεηΐ αβϑρεοίϑ, οὐ Δρρὶςδίϊοιϑβ, οὗ ἴῃς ᾿Ἰηϑιϊυἱίοη. 

Ιῃ ἔχ. 23 ἴἴ 15 ργονιἀδά ἰμαΐ ἴῃ ὄδνϑσὺ δενθηςἢ γϑασγ {Π6 

βεϊάς, νἱπαγαγάβ, δηά οἱϊνο- ργάδηβς ἀγα ἴο γεπιδὶη ὑπουϊναίεά, 

δυοῦ ῥγοάμποα 85 πον ὈΘαΓ παίυγα!Υ Ὀεὶηρ ποΐ σαϊμογεὰ ὃν {πὸ 

οὐ ΏΘΓ5, Ὀυΐ ἰεξς ἴο (6 ροοσ.0 Τα ἴδθγηιβ οὗ (ἢϊ5 ργονϊβϑίοῃ (ὁ 

ποῖ ἴσαν 1ἴ ραογέθοιυ οἷθαῦ οί μοσ (85 15 ΡΠ ΞΌυρροΟΞΘα) 

ἃ γεδῦ σομηπιοη ἴο ἴπ6 ψνῆοΐα ἰαπὰ 15 ἱηϊθηάδά, ογ (ΕἸ ἢπι, 
ΜῊ78.1 Ρ. τ314Ὁ0, ΨΝ 6. ΑΙ ἰδέ. Ρ. ταῦ ὅ.) οπα ναγγυίηρ ἔογ τῆς 
ἀϊθεγεηΐ ργορογίίοβ ; Ὀὰΐ ὄνθη 1 1 θὲ {πε ἰαἰίογ, {π6 γεαγ πιυϑί 

δἴεγινγαγάς ἤᾶνα Ὀδοοηια ἃ ἢχαά οὔθ, ἔογ ἴῃ [,ον. 2517.320.22. 

 ΏοΓα ϑυδϑίδης ιν ἰπ6 βαᾶπια ταρυϊδιίοη 15 γαρϑαϊεά (ἢ 

νδτίἰίοηβ, ΟΠ ΘΗν οὗ ἔογη,, δοσοπιπηοάδεπρ' 1 ἴο {πε δἱπηβ, δηά 

1ςογᾶγν δίγίθ, οὐ ΗἹ, 16 ἱηϑετυςου 15 ἀδβογιθοα 8459 “8 

ΞΑΌΡΑΙἢ οὗ τγεϑὲ ἴογ ἴδε ἰαπά,᾽" δηά 15 οἰθαγί᾽η ἀδοὶρηθδά ἰο ὈἊε 

ορεογδῖϊνα ἱπγουρ ἴπ6 ῃοΪα σουπίγνυ 5: πλι Δηθοιβῖν. 

ἈΑ ἀϊδουδβϑίοῃ οὗ (δε σγουπάϑ ὑροὴ ΜΠ ΙΟὮ πα ουδίοτι ἀγοβα οὗ δ᾽] ονϊηρ 
(δε Ιδηά ἰο τεπιδῖ υη {116 οησα ἴῃ 7 γεδῦβ εϊοηρϑ πιοῦα ὑγορεγὶῃν ἴἰο ἃ 
σοτηπιοηίδιυ οὐ Εχοά8 οὐ 1 ονιτου5 ἔπδη ἴο ος οὐ Ὠευϊζεγοποπιν : ΠογῸ 
ἐξ πιυϑί ϑυδῆςα ἴο 8)ὰῪ ἴῃδὲ δπδίορουβϑ υ5ᾶρῈ68 ἰῃ οἵποσς οουηίτγ!α5 (5ε 6 81::. Η.1 

Θϑ. Μαΐης, Ψήαρο Οορερε ρος ἐη ἐδε Ἐαςέ αμαᾶ Ἡγέςέ, ῬΡ. 77-909, 107-113, 
δες. ; ]. Ἐεηΐοη, Ξαγὶν Ηοδνε Ζὲ7ξ, 1880, ΡΡ. 24-26, 29-22, 64--70) πιαῖκε 1ἰ 

Ὀτοῦδῦ!ς (παῖ ἰδ 15 ἃ ταὶς οὗ σοσῃηπιιηϊδίῖς ἀρτίουϊτα, ὁ.6. οὗ ἃ βίαρε οὗ 
βοοϊείν ἴῃ ψ δῖοι με 6145 Ὀεϊοηρίηρ ἴο ἃ ν Παρὰ ἀγὸ ἴμ6 ργορεγίυ οὗ (ῃς 
ν] ]} Δ ρεγθ οοἰεςί νεῖν, ἱπάιϊν!υ. 4195 ΟἿ δοαυϊγηρ (6 υ86 οὗ ἃ οεγίδίη 
Ῥοτγίίοη ἔον ἃ 11πλϊεὰ ρεγίοά, δηὰ ἔπ γτρ μ(8 οὗ {π6 σοπηπιηϊν Ὀεΐηρ τεσορ- 
οἰΖεὰ ὃγ μα ἱπαϊνίάι41 ἰαληάοννηεγ Ὀείηρ ΟὈ] ρεά, δἱ ϑδίαϊεά :πίεγναβ, ἴο 
γομοῦηςα {μεῖς οἶδ πηι ἴο (Π6 86, οὐ ργοάυοςο, οὗ [δε 5011, ἰη ἔδνουγ οὗ [ῃς 

Ῥοαΐνγ οὗἉὨ νΠ]αροτϑ β'σησγα!γ. ΤΠ “Βα δίοδ] γεαγ οὗ ἔχ. δηὰ ἴδον. 15 
5᾽ τ ΙΑ ΥΓΙ͂Υ δὴ ἰηϑεϊςαου Πα Πρ ἴα τ ρ 5 οὗἩ ἱπάϊν! 4] οὐ Πα γϑρ τὴ {πε 
ἱπίστγοϑίϑ οὐ ἐπα σοπιηλυην δὲ ἱάῦρε δυο ἃ 1ἰπλιίδίίοη, 1 15 ον! ἀδηΐ, πρὶ 
γοϑάν ὃς δάερίεα 50 845 ἰο πιὶηϊβίεσς ἴο {ῃ6 ἠεεά8 οὗ [Π6 ροογεγῦ οἶββ8565 ; 
δηα [15 15 ([Π6 ροϊηϊ οὗ νίενν υηάογ νυν ϊςἢ {πε τηϑευξοη 15 τερ αγάδα ἴῃ Εχ. 
23), ὙὍΠα ἰαπὰ νουϊὰ δἱ {πες βδαπιὲ {ἰϊπιὰ Ῥεηεῆΐ Ὀν Ῥείηρ δ᾽οννεά ἴο 
τετηδῖη ρεγιοαϊ δ! υπουϊναίεά ; δηὰ ἴξ 15 {π|5 ἀβρεςοὶΐ οὗ (6 ᾿ηϑ(υϊοη 
τυ ΒΊοἢ 5 Ῥτοπιηδηιί ἴῃ [,(ον. 2517. 

12 

--. 
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Ιη {π6 ἴανν οὗ Ὠΐϊ. πὸ βαπια ᾿ηϑιυϊίοη 15 πιδάς {π6 ὈΔ5]5 οὗ 

ἃ Ὀγονϊβίοη ἀδείρηβά ἔογ {πα γα] οὗ 1[Π6 ἀϊδίτεσϑθά ἀδρίοσ. [Ι͂ἢ 

50 ἔδλγ 5 ἴδε ουἰναίίοη οὗ [ἢ6 ἰδηά τνᾶβ δοίΐίυδιν συροεπάδα 

ἀυγίηρ {π6 γῖἢ γοαγ, ἴῃ ἰδηάοννηοσ δηά ἢϊ5 ἀδρεηπάδηϊς ψουϊὰ 

Ὀὲ ἀδκρτινεά ἰαγρεῖν οὗ μεῖγ υϑυδ] πδδᾶπβ οὗ οὐϊδίηΐϊηρ᾽ ἃ [ϊν6]}}- 

Βοοά : 4«ϑϑοοϊαϊεά γδάδϑ νουἹά 4150 ὑγοῦδΌΪ Ὀ6 51δοΐ : ἤδησα 

ἱς ψουά 6 ἃ {ἰπ|ὰ ἤδη Ὀογγοννεῖβ νου 6 1655 δϑϊα {πδπ 

υ50.4}γ το πιοοί {πεῖν 1140 11{|65; δηά 1ἴ τνουἱά θ6 ποῖ πιογε ἴδῃ 

ΓεδβοηδΌϊα παΐ [6 πιοῖα νυ οδὶ ἣν σγοάϊοσ βῃουϊά Ὀκ γαςιγαϊπεὰ 

ἔγοπι ργεϑϑίηρ ἴῃ 6πὶ ἴοσ ραγηθηῖ. Τῆα ρῥγίποῖρίε οὗ (π6 ἴανν οὗ 

Εχ. (““ δῃά {π6 ροοζ οὗ ἴῆΥ ρβορΐς 5ἢ 41] δδὶ ᾽) 15 (ἢ Ἄἐχραηάεά, 

δηά δρρίϊθὰ 5οο 85 ἴο πιεῖ πε τεαυϊγεπηθηΐϊβ οὗ ἃ πιο Ὧἀ6- 

νεϊορεαά 5ἰδίβ οὗ βοοίεῖυ ἤδη ἴπαξ οοηϊεπιρίαϊοα ἴῃ Εχ. 21--23, 

ἰῖ5 Ῥαπαἢίς Ῥεϊηρ' Ἔἐχίθηάδά ἴο ἃ οἶα55, ψῆο, ἴῃ 1Π6 ποσὰ ὨΙΡΉΪΥ 

οτρδηῃϊζΖαά οἰνίο 6, δηά {πε ἱποτγεαβίηρ ορροβιτίοῃ Ὀεΐννθοη γἰ ἢ 

δηά ροοῦ, ψὩϊοἢ ργανδι θα πὑπάθγ ϑοϊοηοη δηα ἢ15 βυσοδββοῦϑ, 

Ψ6ΓΘ, 1 Δ 6, ανθῃ πιογα ἴῃ 666 οὗὨ τε (ἢ8η ἴποβα ογὶρὶη- 

ΑΙΙν Ὀοπεῆῖεά Ὁγ {πα ἰαὰνν οὗ ἔχ. Οοπιρ. οἴδοσ 'αννβ ἀδοϊρηδα ἰἢ 

{π6 1ητεγοβίβ οὗ ἀθθίογβ, 1. 2320. (190) 2,.10.18͵ 

ΤΠ ρῥγαβοηὶ ἰανν---οὐ αἱ ἰεδϑὲ (6 ἔδεε] ηρ ΜΒΙΟΒ 511} ργεναι θα τῆ δα ἰὲ 
οτἱριηδίςά---ἀδίοϑ ἔγοπιὶ ἃ {ἰπ|ὰ ἤδη οοπηπλεγοῖαὶ τγεϊδίοοϑ όσα τυς ἢ 
Βιπιρὶεν ἴμδη πον ἀγὸ ἡονν, πὰ νη, ἰἰ 8. ργοῦδοϊς, {π6 βγβίἊπι οὗ Ἵοσσ- 
τηογοὶαὶ ἰοδη8, ἃ5 ργδοίἰ5δά ἴῃ τηιοάδγῃ ἐϊπ|68, μβαὰ ποῖ γεὶ βργιηρ ὕὑρΡ, δὰ 
αἷΖ Ἰοδη8 ψψαγα νἰγίυ αν οπαγι40]6 ομΘ5 (οοπιρ. οὐ 24325). ὍΤῃα Ἰοϑης Βιο ἢ 
ἱξ οοηϊεπιρία 68 ἀρροᾶγ ἰδ ἴο Ὀ6 ποῖ δάνδηοεϑ οὗ πιοησΥ, βυςῖ 85 τοι δὲ 
Ὅς πεεάεὰ ὍὉΥ ἃ ἰγαάεγ ἴἰο δεηδῦϊα ᾿ἷπὶ ἰο ΔΓ οὔ, ογ εἜχίεπα, 5 ὈαΞι- 
685, Ὀυΐϊ δάνδηςεβ ἱπίεπαάδα ἔον 186 τα] οὗὁἩ βοπὶα [επιρογαιυ αἰ συν 
οὐ ἱπιρονεγίϑῃπιεηΐ (οὗ. {86 γεΐδγεηοα ἴο (86 ροοῦ ἴω ν.)ὴ: ἢο ἰπΐἊοσεξι 
οουὐἱϊά δὲ ἀεπιαπάεα οὐ ἔδεπὶ (2379 9)); (μὸν [411 δοοογαϊηρῖν, ἃ5 (δε 
οοηΐοχὲ δηὰ δε ἴεγπιβ οὗ νι "δ βῇον, υπάεγ [6 οδίαρογΥ οὗ ἀδεεῖς οὗ 
ΡΒΙΔΩΙΏΓΟΡΥ δηὰ ομαγιν. ΥΠΕΙΠΕΓ ΔῺΥ δβεουγν ττὧϑ οἴδεγεδ Ὁγ Ὡς 
ἀεδίογ ἔοσ βυοῇ ἰοδῇβ, δηὰ 1ἢ 30, ναί, 15 ηοὶ βίδιε - Ὀυὶ Νεῆ. ς" (οἴ, 2 Καὶ. 

41 18. 5ο}) βϑῇοννΒ παὶ (Πε ἰδη58 δηὰ ἔδυ οὗ αὶ ἀδδῖος πιὶρδὲ οοηδβίϊαϊς 
π6 βϑουσγιν ἔοσ ἃ ἀδδὲ; δηὰ ἴον. 2589. 41 συ ρρεβὶ δὶ ἰεδϑὲ ἰῃς ροββϑ Β.Π1ν 
(Πδὲ (45 αἱ Αἴβεηβ Ὀεΐογε ϑοίοη, δηά ἴῃ Εοπιοθ, ργαςοϊοδιν, {11 ἐς ἐτγο οὗ 
7υβειηΐδη) Ἔνθα ἐπα ἀεῦίοτ᾽8 οὐνῃ ρεύβοη πιρἢς ἔογπιὶ ὑμ6 ϑϑουγγ. ὙἘας 
ῃεοά οὗ ργοίεςίζινε ἸορἸ 5] αἰίοη οἡ (ἢ6 δυρ]εςὶ 15 ννεῖ} ΠΠυδίγαίεα δγ ἐπα ἐΣ-- 
ἰγεββϑαά οοπαϊίίοῃ ἴο ψ Ὠϊοἢ ἴπε Ῥεορῖὶε οὗ ΔΑἰεῖςα ννεγὲ γοάἀμποθα ἴῃ {πὸ 6. ἢ 
οεηΐ. Β.Ο., δηά ὉΥ ἴπε τείογπιηρ τηδαβϑυγεβ Ἰνῃϊοἢ δοίοη ἔουηά ᾽ὲ πεοαββαγυ 
ίο ἱηἰγοάυςε (58ε6 Οτοίς, 7“ ἐς.. ὁ Ονγέεοε, Ῥατὶ 11. οἷ. χὶ., νβοβε οουηγηοηῖβ 
οὨ ἴδε βυδ]εςΐ οὗ ἀεδῖ ἴῃ (Π6 δηςϊθηὶ πνογὶ ἃ ἄγε ἰηβίγυςϊνο). 

Ορίπίοπβ πᾶνε αἰβεγεά δ5 ἴο ψῃείμπογ ἰμῈ ΠΟ τὰς δα 
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δοίυδί γορεΐςείορ οὗ ἰοδῃ5, οὔ πηδγεῖν ἴΠ6 δ Ή  ΊΟΉ, ἔοΟΥ ΟἿ6 γεδγ, 
οὔ 86 ογεάϊτοτβ τρις ἴο ἀδηιαπά ραγυπιθηῖ, Ὁ ἔογπιοσγ ἰηΐοι- 

Ῥτοϊδίίοη 15 ἔουπά δ5 δαγίυ δ5 Ρῃ11ο, “(6 δοῤῥοπαγίο, ὃ 8 (Μδῆρευ, 
ἱϊ. 284), κατὰ γοῦν ἕβδομον ἐνιαντὸν ἀεὶ χρεωκοπίαν εἰσηγεῖται: ἴϊ 

ἰ5 δάορίεά «ἴ5ο ἰη {π6 ΜιΞμηπδῃ (δλεδιί ἐξ το, 1), αμα ὉΥ 76 ιν ]5ἢ 

ΔΌΓΠοΥ 65 σΈΠΟΓΑΙΥ, 845 νν 611] 85 ΌὉῪ βδοπῖα Οἢ γί δη βοῇ οΐδγβ 

(6... (ε65.; νεῖ. 752. 117; ΒεηΖίηρογ, “26ὖ»γ. 4 γολᾶοϊ. (1804) 
Ρ. 425οὕ,.; Νονδοῖ, “2716Ὁγ. Αγολᾶοϊ. (1804) 1. 356); Ὀυΐ πιοβῖ 

τιοάδγηῃ σοσηπηοηΐαΐοῦβ ἀρύοα ἰη ἔδνουτγ οὗ ἴῃ ἰαἰΐογ δ᾽ ογηδίῖνα 

(Βἄᾶῃτγ, δνηιδοίζᾳ, 11. 570 ἔ. ; ϑδδίβομυϊζ, 2495. ἰδολέ, 1. τ62 ἔ., 

ΘΟΒΐΖ, Κποῦ., Κεῖ, Ὀ111πι., Εἰεμη, ΠΡ 8.1} τ2ιςῦ; ΟΕἤϊεγ, 
ΟΥΤ. Τλεοῖ. ὃ τοι. το; Οτοεῖ!! 'η 2.3 χηϊ, τ68; ὅο.). 

ΤΒαο πιοάδγῃ ἰηϊεγργείδιίίου 845 411] ὁ 2γέογὲ οοπϑί ἀογδίϊοηϑ ἴῃ 115 ἔδνουγ; 
Ῥυϊ ᾿ὸ ἀγα ποῖ, ρεγῆδρϑ, βυ δήοϊ ΕἾ δοαυδίηϊοα ἸΏ (86 οἰγουπικδίδηοαβ 
ννΙοἢ [δὲ ἰᾶατν 88 ΟΥἹΡΊΏΔΙΙΥ ἀοϑίρτιοα ἴο πτεεῖ, οὐ ὑπάοσ ΒΊΟΝ ἴα 88 
οαγηθά οὐ ἴῃ ὑγδοῖϊος, ἴο Ὀ6 δῦ]6 ἴο ἔδεϊ ρεγίεςι ν οοηδάδφηϊ (δδὲ 1ἰ 15 οοτ- 
τεςοῖϊ. ἼπΠα οδηςο!]πτηρ οὗ ἀεῦ(8-- χρεῶν ἀσοκοσή, 45 (Π6 ατεοῖκ8 ο8116« [1--τνᾶϑ 
δ ταν ἸΟΏΔΓΥ πιδάβυσγα (οὖ, Ρδίο, ἰθῤ. 566 Α, ζΖερχ. 7,66 ; Ὀδιοβίῃ. 
ς. Τίριοξγ. Ὁ. 746), Δἀὐδορίεα βοπιγείϊῃγε8, ἃ8 υπάον ϑοίοη, αἱ Αἰθθηϑ (ατοίο, 
ἤ.4.})» υηάδν οἰγουπηδίδηςοβ οὗ Ἔχίγεπια Ὠδοθβϑιίυ, Ῥυϊ ποῖ οης ἸΚεῖγ ἴο Ὅς 
εηΐογοοά ρετγίοαϊοδην ΌΥ ἴανν ἴῃ ἃ τννε]-ογάδγοα σοπιηγυηϊγ. Α ἴανν, πιογο- 
ονοϑγ, οοπίοηγρίδίϊηρ, μοὶ ἴο βδῪὺ (ν.9) ἐποουγαρίηρ ἰοδῆϑ, Ὀυὶ δὲ [π6 βδπια 
{ἰπις σδηοο! ηρ' (ῃ6 ἀςδι5 (μυ8 σοηϊγδοίοα ἜΥΘΓΥ βονθ γε δγβ, γε σαγα 685 οὗ 
18Πε ἕδος ἴπδὲ (86 ἀερίος πιρδὲ ἴῃ [8ς ἰηϊοτίπι Ὦανα τεοονεγεά ἢῖ8 ργοβρεσίυ, 
τυου]ά 566πὶ οαἰουϊαιεα ἰο ἀείεδὲ ἰἰβϑε]ῦ; ἴογ ὕὑροῦ δυςῖ σοηάϊίοηβ τὲ 18 
ἀπΠῆςυϊε ἰο υπάεγϑίδηα μον δὴν νου μαναὰ Ῥδδη ἔουηα τοδαν ἰο ἰδηά. 
ΤὮς δηδίορυ οὗ ἴμῈ ἰδηάοννηεσ βυγγεηάεγηρ ἴογ οὔθ γδαᾶγ ἰῇ βανδη [6 
Ῥτοάυςε οὗἉ (δες ἰΔηά, αηὰ οὗ (δε ογεά!ἜοΥ βυγγεηδεγίηρ, [το νν186 ἴοσς ομθ γοδγ 

ἐῶ ϑενδῃ, ἢϊ5 οἰδῖπι ὕροῦ 15 ἰοδῇ, 158 4130 δἰίγαςϊϊνε, δῃά δρρεδῖϑ ἴο ον ἃ 
ῬΪΔυϑιῦ]ε γαζίοπαϊε οὗ ἴῃ6 αν. Οἡ [86 οἴμεν Βδηά, {με ἔδγπὶ 8566 η18 ἴο 
ἕδνουτ, ἱπουρῇ οὶ ρεγῆδρβ ἀδοϊϑινεῖν, ἴπ6 ορίπίου ἰπδὲ ἃ γερείςείουι οὗ 
Ἰοδβη8β 5 ἰηϊεη δά : ἱξ 15 τεπλαυκ 0]6, 4180, ἰἢ [6 ογεαϊ οτ᾽ 8 τ ρ ἐ8 να ΟὨΪΥ 
βυϑρεηάεα ἴογ ἃ γεδῦ, δηὰ δἴεσγιναγαάβ γεϑυπεά, ἔπμαὶ {18 185 ποῖ πιογὰα α15- 

εἰ ον Ἰηαϊοαϊοά ἴῃ (δ ἰεγπὶβ ἐπιρίογεά : (Π6 οοηϑί ἀεγαίίοη ἴῃ ν.9 18. 150 
εντάδηςΥ πιογα ἔογοϊ]α ὕροῦ (δ6 5δπὶῈ βυρροϑβι(ίοη. Οἱ ἴΠε ψδοῖς, Πα 
85 ἃ ἷανν τερυϊδίίηρ, οοπιπιογοῖαὶ ἰοδῦβ σ'οποΥα ἃ οδη ἧδνα Ὀδοη ἃ 
Ῥτλδοιιςδῦϊς ομς οηἷν ρου με πιοάεγῃ ἰηἰογργείδείοω, ἱξ 15 ροβϑιθϊς ἔπδὲ ἴῃ 
115 ογἱρίηδὶ ἱπίεπίίοη 118 Δρρ᾽οδίϊοη ννὰ8 80 {᾿πι|ιο ὉΥ οἰγουπιϑίδησος ἐμαὶ 
1:6 δηςϊεπὶ ἱηϊογργείδιίίοη πιδὺ 6 ἴῃς οσοττγεςΐ οηα. 

Νανογίμοῖοβϑ, ἰη νίονν οὗ ουν ἱπιροεγίεοϊ Κηονίεάρε οὗ Ηδῦτγενν σοπλπιοτῦοα 
δῃαά δηδηοςσ, ἰξ τηυϑὲ Ὀ6 δάπιίεα ἰΠαὶ δὴ υπησογίδιην 511 γεϑὶβ ὑροὴ (6 
ΓΕΔὶ βοορὲ οὔ πε αν. Οἰπεγϑ δοοογαϊηρὴν (Πηῖκ (δὲ ἰηΐεγεβϑὶ οὔ πΊοπαΥ 
Ιεπὶ ἔογ σοπιπλογοὶδὶ ρυγροβοβ8 5 ρεγηϊ εὐ Ὀεΐτνοο 15086]1ἰ65, δΔηὰ {παῖ 
186 ῥγοβι δ᾽ ἐοη οὗ ἰηϊεγαεϑί (23 90; οἵ. ΕΖ. 188.13.17 2212 Τρ, 15 δ) ΔΡΡΙΙε5. ΟὨΪΥ 
ἴο (δε πιοηογ-ἰηογ᾽ 5 θα] ηρϑ ἢ (δ6 ροος (Νεδ. 5). [ΙΓ {Π18 ψογα 50, 
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{(π6 εἴδεοί οὗ {π6 ργοβεηΐ ἴανν νν}}]] ἤανα Ὀδθη ἴο ργδενοηξ {πΠ6 οτγεάϊΐον ἔγοπι 
τεοονογίηρ,, ἰῃ ἜΥΟΓῪ βενθηί γεδῦ, εἰϊμεγ {μ6 ἰηίογαϑὶ οὐ (ἢ6 ῥγίποιραὶ οὗ 
βηδηςῖδὶ ἰοδηϑ, οὐ πὸ ργίηοῖὶραὶ οὗ ομαγίι δ ]α ἰοδῦϑ. Τμα δδίορυ οἵ {πε 
Πεϊὰ κυβεγεά ἴο 116 ἔδ!ονν ἔοτ ἃ γεδῦ ἰβ υγρεά ἴῃ βυρροτί οὗὨ (18 νιεῖν : (Πς 
ἰηϊογαϑί, οὐ ἀπηυδὶ ργοάςποα (τόκος) οΟὗἨ πιοηευ, οογγεϑροπάβ ἰο {πὸ μαγνεβί, 
(π6 δηηυδὶ ργοάἄυςε οὗ ἔπε ἰδπά : πιοῆου, {πὸ ἰδηὰ, ννὰβ ἴο Ῥ6 υπρτγοάιπςοίνε 
ΘΝΟΓῪ βονοηΐῃ γεδσ. ὙΠα ἰογπβ οὗ 2229: ΕΖ. 188 ὃς, ἀγα, βοννανοσ, χυϊε 
δοπογαὶ : οδῇ που Ὅσο 1ἰπιἰεὰ ἴῃ ἴΠ6 τηᾶπηὸῦ ργοροβεαῦ Απηά 1ἴ 15 γευιαγ- 
ΔΌὐϊςα, 1Γ τῆς τοίεγοηςα ἤδγα ὃς ργιπιδγιΐν ἴο ἱπίογαβί, ὑπαὶ {ῃ15 18 οί ἢ ϑοιηθ 
ΨΔΥ ἰησϊοδίεά : {Π6 ἰδηρταρε ὈοΓ]] οὗ ν.3 δηά οὗ ν.8 5θοπὶβ πδίυγα!ν ἴο 
ἀαβοσῖθα πιογεῖγν [Πα ἰοδη ἰΐ5ε1.--- Ὡς ΟἸΪΥ ποίϊςς ἴῃ {πε ΟἿ, Ὀεαγίηρ οἡ (ῃς 
οὈϑοζνδηοα οὗ {πε ἴανν 15 (δε οὐ] αἰίου υηδογίαϊκοη Ὁγ ἴῃς [εν ἰπ Νεῆ. 
1το3.(81): (Ὁ, 153) Ὁ 9 κῴοι ΠῚ 3 σὴ τσ πκ (ΕΧ. 2311) Ὁ}. 

[τ Ἰαῖογ {1π1|65, νυν ἤθη σοπηογοὶδὶ γοϊδιίοηϑ Ὀθοβδηια τοζο οχίοπάοα δὰ 

ςοπιρῖίοχ, ἐπα ἴανν, ν δῖος ἢ 85 ἴμοη με ἴο ΔΡΡΙΥῪ ποὶ πιϑγεῖν ἴο οδαγ ϑΌ]ς 
ἰΙοδη8, Ὀυΐ 4150 ἴο ἰοδῃβ οοηίγαςοϊοα ἴῃ ςοπΊπΊεγοο, νν5 ἰουηά ἱπιργδοξοβῦϊο ; 
δηά ὀχρεαϊοηϊβ ογα γεβογίεα ἴο ἔου ἴδε ρυγροβα οὗ ὄἜνδάϊηρ [15 γον  ϑίοῃϑ. 
ΤΠυ8 ἀεδί9 οοηϊγαοίεα ὑροη βϑουγγ οὗ ἃ ρἰεάρε ψογα ςοηϑιάογοα ἴο ὃς 
ἐχεηιρίεοα ἔτοπι [5 ορεγαίίου ; (86 ἀενίοτν, ἤδη (Π6 γεαν οὗ Εεΐοθαϑβε δγεινεί, 
νουϊά οὔτ τεραγυπιεηΐ οὗἉ Ὠ5 ἰοδη, το ἔπε ογεάϊον, τυ 1]6 σοίηρ ΓΠγουρ ἢ 
ἃ ἴογστῃ οὗὨ γεΐυβϑδαὶ, νουἹὰ δηὰ Ὁγ δοοδρίηρ ; δηὰ ΗΠ] (158 οςηΐϊ. Β.6.), 
δηάίηρ ἰπδὲ δον ψνεσὲ ἀσίογγεά ἔγοπι Ἰεπάϊηρ ὉΥ ἴΠ6 οοηϑιἀογαιίίοη Ὁ. 
159, ἰπδεϊυϊοα [με 2 (προσβολή), ἐ. 6. ἃ ἔοτπιαὶ ἀοουπιεηΐ, β'ρηοά Ὀεΐογε ἃ 
Ἰυάρε, ἴῃ νυνί ἢ [Πς οτεάϊίος γεβϑεγνεά ἴπ6 σὶρ ;ϊ ἰο 6811 ἴῃ δἰ58 ἰΪοδαῇ  Βεησνεῦ 

δ ροΙεαϑαά, ἰγγεβρεοίζ νεῖν οὗ {86 γεᾶγ οὗ Ἐεΐεδαδβα (566 δλοδὲ ἐξ το, τί. ; 
,Δἴ,, 8ῖ.,--ἰῃς Ἰαϊίος ἐχρίδίηθά τη Οεῖρεν, 2 εϑεσέώοξε ατς εν ἈΠ ἐδοληαλ, 
ΡΡ. 4ἴ., 771. ; οὗἁ, Τενγ, Νιεμλεῦν. ἩΖΒ. 5... δ; ϑεδᾶγογ, λῖσρ.3 1. 299}. 

"-11. ΤῊΘ γϑᾶσ οἵ Ἐ6]08480 18 ποὺ ἴο ΟἸΘΟΚ ΕἸΌΟΙΑΙΣΌΥ : [88 
ΙΒ. 01100, 10 081108 ὌΡΟΣ ἴο ἀ0 80, ἰ8 ἰο 888βὺ ομθθσ 

18 ὈΤΟΥΒΘΣΥ ἰπ πθθἃ.---ΑΟἧἈ οαυζίοη, τοπάθγοα πθοθϑϑάγυ, ἴῃ τῃ6 
νντιῖεγ᾽ 5 υἀρτηδηΐ, ὈΥ ἴπὸ ανν οὗ ν.1δ: τ1ὴ6 Ῥεπεοῆίς αβογάεα 

ὃγ {Π6 γοαῦ οὗ εῖθαβα αγα ποῖ ἴο ὃς παιίγα ζεά ὃΥ ἔπε ἰπουρδς 

οὗ 115 ποᾶῦ δρργοδοῦ ἀδίεγγίηρ 1Π6 θα ν [σγδοὶ τα ἔγοπι 

οοπηηρ ἔογνναγά ἴἰο δϑϑίϑί ἢ15 1655 ργοβρδγοιιβ Ὀγοίποσ ἴῃ ἢϊ5 

πεοά. Τα ϑορίτϊ ἴῃ νΠΙΟἢ τΠπ656 νϑῦβθοβ ἀγα οοποεϊνθα 15 ἰῃ 

ΠδύοΟΩΥ ἹΓ τΠ6 ΡὨΙΔηςγορίὶο πιοίϊνε οοηβρίοιοιβ αἰσεν ογα 

ἴη Π.. (6.,». ν.1δ. 410-18, 14.) δ 75 ἐδ 66] ἃ5 ν.4.-- 7»; οη6 οὗ ἐὰν 
φαξε5] {.6. ἴῃ ομα οὗ ΤΥ οἰτίε5. (1213).----ἰς ρυίηρ ἐλ66} τῦϑ-- 9, 
7Ζαζο λεθα ἐο ἐλ»ν5617] 49.--- Α΄ δασο ἐλοι ἢ] οἡ 13}4 (18) .--- Τἑπε 

7. ὙΠΚ ἽΠΚΟ] αν} ογηδ ΟΥ̓ 1ᾺΥ Ὀτγείμγεη. Εογ (Π15 ρδουϊ δῦ υ56 οὗ ]Ό, σοπιρ. 
1δν. 451 πὲ ἀοείῃ πη) ππκῸ α’» ογ6 οὗ ῃε56 {πίηρϑ, ΕΖ. 1810 1 5. 14 ΠΡΟ 
ἸσΚῚ “5}}) 5ἰηρίε δαὶγ οὗ μἰβ βεδὰα (5εςε σα ἦοο., ογ Ζεχ. Ὁ 102, ψ“Βεγε δὴ 

δηδίορουβ Αγαὰρ. υϑᾶρε 18 γεξεγγεά (ο).---γΌ Κη] 48 23),---θ. 13: Ὁ}}] οἡ 
85.----ὐν.0}}] ἴῃ ἀρροβ. τ Ἴ3ι, “4 νογά, θαβεηθββ 'ξξα Ῥα56 ψογά (Ὀγ. 
8 180. 1; Ο-Κ, 8ὶ 131. 2).--ΡἹ Π)0] οὖ, Νὰ. 4281 ΟὮ. 2651, δηὰ οἴξεῃ 
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6)6 δὲ ουΐ! αραΐγι5) 1.6. Ὀ6 εηνίοι5 οὐ ργυάρίηρ ἰονναγάβ : 50 

2855. δ}, Οοηῃρ. Τοῦ. 47 (αποίϊεά ὉΥ (ε5.) μὴ φθονεσάτω σον ὃ 
ὀφθαλμὸς ἐν τῷ ποιεῖν σε ἐλεημοσύνην.---Α "πῶ δ ον αἀραΐηδέ ἐλδο 

μρίο 7ολουαλ)] Ἐκ. 2223 (38,. 4ηπα ἐξ δ6 οἵρι ἐπὶ “.66 (Γι ἽΣ Π07}}] 
80 22220}) 2416. οἵ, 2133. ΨΠΠ πο 2223342,. ὙὍῆς εἐχργαϑϑίοη 15 

ποΐ ἔουπά εἴξανπεγαε. [μὲν. 107 (οξ, 229 Νυ. 1832) Βὰ5 ἘΚ ΦΏ ἐθῚ 

ΝΠ γὖν.--10. 4πῶ ἐλένιο ἀσανγέ σλαὶὶ ποί δο Ξαα7 111. δὲ ουτῖ (ΥὙ) : 

8501 5. 18; οὗ {6 1 25 (Ξδα πεαγί) οὗ Ῥσ. 2529, 11 15 ἴπ6 σογ- 
γεϊδῖῖνα οὗ ἰῷ (ρυοα), 32", 3), βαἱά αἷβο οὗ {πε πεαγί, δπά ἱπι- 

ΟἾγιηρ᾽ σμθογ 655: 6... [υ«. τοδ᾽9χ 95. 2586.2 5, 1,281 Καὶ. 860 

Ὁι. 2847 2 5)0.---Οἵνοοῖ ἀπάγϑίοοα υβ4 1} ν (1 νον οὗἉ ν.1-6) 
85 -- ἰϑοηἀοϑβί. Βιυϊ ΡοΞ5:ΌΪΥ ν.711 15. γϑδηΐ ρ΄ ἜΠΟΓΑΙΥ : {Π6 ῥτο- 

βρϑοῖ οὗ ἃ γτεἀπυοσδά ἱποοπΊα ἴῃ {Π6 ποᾶῦ ἔπαγε 15 ποῖ ἴο οἤθοκ 

[Π6 Ι5γδϑ 65 ΠΌΘγΑα ΠΥ ἰονναγάβ ἀπ νῆο 50] οἱῖ ἔγοπι ἢ 1Πὶ 

ΡβΘουπίαγυ δ]α.---δλαλὶ δίθες ἔδθο, ὅσο. οἴ. οῃ 27 127. Ἐογ {86 
τπουρῆϊ, οἵ. Ῥγ. 19} 2827.--11. Τα ργοιυπά οὗ πε ργεοβαάϊηρ. 

Ιη]υηποίίοη : [Π6 ῬΟΟΣΥ 1] πανὸσγ οδαβα ουἱ οὗ πε ἰδηά, δηά 

Ὦδηοα ἴἴ ΜΜ11} ἤονεγ Ὀδοοπια συρογβυοι. 

12-18. ΤΊ1ι9 18 οἵ Β]6 νθ1γ.---ΗΠεὗτεν οἴανεβ, πιαὶα οὐ ἔδηηδῖθ, 
ὉΠ1655 6 Ὺ αἷεοῖ ἴο γαπιδῖη υἱτἢ {παῖς τρδϑίογ, ἀγα ἴο γθοαῖνα 

{πεῖν ἔγαεάοτῃ ἴῃ ἴπ6 βενεηίῃ γθᾶγ οὗ βογνίοα.---Τς σοπάϊτοη 

οὗ ἃ Ηεοῦγενν βἷανα, ἃ 15 ργορθδῦϊβ, ννὰβ γεϊδι νεῖν ἑδνουγαῦϊς 

(οἴ. Εχ. 2130. 367. 1ΣἍ6ν, 25:89. 48, ὅ8 Τὴ, 5140 1.218 1611): ν,16 φοηΐθη1- 
ΡΟΪαῖθϑ ἴῃς οδβα οὗ δ15 “"Ἰονϊηρ'᾿" Π15 πιδϑίογ δ5 οὗ {Πκοὶν ὀσουγ- 

γεηοα; δηά {Π6 αν (Εχ. 214) [Ππαΐ, 1 15 πηαϑίθ σάν ἢἰπὶ ἃ 
νυῖς, [ἢ6 να δηά μοῦ Ομ ἄγθη τνογὰ ἢοΐ ἴο γοοοῖνα {παῖγ ΠΡΟγΥ 

τυῖτῃ Ὠϊπι, νουϊά οἴἴδη δοῖ 5 8ὴ ἰησδυςοπιοηΐῖ ἴο ἢ᾿πὶ ἴο γοποῦυποα 

ἢ5 τρῆϊ οὗ ἔγθεάοηι δῇϊεσ 6 γβαῦβ οὗ βδαγνῖοα. Ὁῇε ργαβεηΐ ἷανν 

15 Ῥαββεά ὕὑροη [Π6 σογγεβροπάϊηρ ομα ἴῃ ΤΕ (ἔχ. 2135), ψ πῇ 
Ῥδγϑηδίϊο δά ἀϊοηβ (ν.18.1δ. 18). 1ὴ [Π6 πιᾶηπεγ οὗ Ὀϊ., δηά στ ἢ 

ἔνο ποῖ υπ!ϊπιρογίδηϊ πιοα!οδίίοηβ (566 οἡ ν.ἕἥ2: 11). 

12 ΤΡ τἢγ Ὀτγοίΐδογ, αθβ ἴεδγέτυ, οτ Εχ. 2ι21Ὁ ἴῇου ὈυγΥ δὴ Ἡεῦσγενν 
δῇ Ηδοῦτγοννοβϑ, Ὀς 5οϊ υπΐο ἴπθ6, ἢα Ὀοπάπηδῃ, 
«ἡαϊὶ σέγυο ἐδέξ σίχ γεαγς; απὰὦ ἐπ οἱχ γεόανς 5Πα1] Δ τέεγυθ,; απαὶ ἔτι 

ἠὍἔε ϑσευορίζ γεαγ, ἴῇου 5ῃαϊξ βεπὰά 20ὲ ςευερΐδ γέαγ, Ὧὰ 580 4}} ρὸ ουῖ 
πὶ ΔΌΥΔΥ 774 ἴτοη ἴῃ 66. . .. »,»ὲ6 ἴου ποϊπίηρ. 3.41 

τυϊίμβουΐ  (ῃς τί. (6.9. 1 ΕΚ. 1ς55)..--10, 0023] 157 1813... 41. 75}ν}] “18 δίηρ., 
{πε τ Ὀεοΐηρ ἴον ἴῃ6 ριγροβε οὗ δνοϊϊηρ σάτα αἴϊοσγ (ες ἀουδῖε γοα 
(81111ι.). 
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16 Αηὰ 1ἰ 581:4}} 
Ὀς, 1116 55} υπΐο ἴπες, 

7 οἱ πο φὸ ομεξ ἴτοπι ἴῃες, Ὀεοδυβς 
ες ἠουεέλτωεα, Δηὰ (ἢν πουβο, Ὀδοδυ56 

1815 τν6}} ἔος Ὠἷπὶ ἢ (Πδς ; 17 ΤΏδη 
που 5141} ἰαῖκε αη ατυΐ, απὰ ρυϊ ἱξ 
ἰηΐο λὲς δα» δηά ἰηΐο δέ ἀοον (ἐ.6. 
οἷῃ ἴδδπὶ ἰοχοῖίδοῦ), δηὰ 6 584]] 
Ὅς 8 Ὀοηάπηδη ἴο ἰπ6ς 

,ὴν ενεν. 

Απά «4150 υπίο τ δομπαπνονεαν ἰου 
81: ἀο 1ἰκενν5ς6. 

12. ΟΥ απ Τἤοδγόιυο55)] (5 

ΘΕΟΤΕΚΟΝΟΜΥ 

Βα οδπιῈ ἰῃ ὉΥ Πἰπιϑεῖϊζ Βς 5181} δῸ 
ουἱ ὈΥῪ Εἰπιδοϊ ἢ, δια. . . . ὃ Βυΐ ἢ ἴδε 
Ὀοηάπιδη 56}, 1 οῦξ τὰν τπιδϑῖες, 

ΤΥ Μἱἶΐε, δηὰ τν οδιάσεε, 
7 οὐ κοΐ φὸ ομἕ ὕγεε, 

ἡ... 
ἢ158 πιαϑίεσ 51411 Ὀγίηρ δίπι πο (οά, 

δηὰ δα (ογ Ο26) 5181} Ὀγίηρν δῖπὶ ἴο 
δέ ἀἄοο0᾽ οτ ἴο ἰδς ἀοοτ-ροςῖ, δα ἢ: 
ταδϑίογ 541} Ὅογε δὲς σαν ἹΠ ὅπ 
ατῦ, αῃὰ δε 5}4]} βϑεγνς ἔπι “Ὁ Ἄυεν. 
7. Απά [ἴ 4 πιδῇ 5611 ἢ195 ἀδυρδίες ἴο 
ὃς ἃ δοπαϊπορεαν, 5806 58} ποῖ Κ»Ὸ 
ουΐ 45 ἐπε Ὀοηάπηγεη ἀο. 

δἀάϊιίοη πλᾶῦκβ ἃ Κρ πδοβηῖ 

ἀϊβεγεποα ἔγοπι ἴῃς ἷανν οὗ Εχ.; ἔογ ἰῃ ἔχ. (ν.8), Δ ΠουΡ Ἢ ἃ 
᾿νοΠΔΠ ΨΜὯΟ ΟΟΠΊ65 ᾿ἰηἴο 5ογνιοα ΨἹ Ποῖ υδραηά 15 ἴο γεςεῖνε 

μοζ ἔγεϑάοσῃ ἤθη δα ἀοε5, ἃ ἀδιιρῃζος 5οϊΪά Ὀγ ποῦ ἔδίῃπεογ 85 ἃ 

Ὀοπάννοπηδη 15 οη ἃ αἰβογεηΐ ἰοοϊηρ,, σῆς 15 ποῖ ἴο ΡῸ ἔγεε 85 

Ὀοπάπιηεη ἀο (ν.ἢ). 

Μαΐου δἰἰεπιρίϑ ανε Ὀεθ πιδάα ἴο παγιηοηΐζα ἴῃς ἔτοὸ ἰδννϑ. ΤΠ 
οὔδ βυρροϑί(ου ἰΒ (1) ἴπδὶ ἴῃς ἴανν οἵὗἩ ἔχ. 2ιἦΐ 153 ἰηἰεηάεὰ δον ἴο ἱπεϊυάς 
“τοπιθ ; (2) ἰμαὶ ἰμ6 ἰανν οὗ 1. ἄοεβ ποὶ δργοχαίε ἔχ. 217, Ὀυῖϊ ἐπέοσγοες 
(δε οχίδηϑίοη ἴπυ.5 ἰΔοΙ γ ἱπιρ]εα ἴῃ ν.3., Βα {Πς ποίϊςε οὗ (ες βρεςῖαϊ σβϑε 
ἴῃ ν.5, Δηά [ες ἷανν ν.6, (δὲ ὄἐνεη ἃ ἔδπιδῖα βίδνα πιαιτίεά ἴο αὶ Ὀοπάπλδε, 
ἀυσηρ μ8 ρεγοἄ οὗἉ βεγνίος, 8 ποὶ ἰο »Ὃ ἔγεες ἢ Ποῦ υϑρδηά, τεηᾶδες πὶ 
ἱπιργοῦδοις {παὶ ἐπ|8 ἴδοι οχίθηϑίοῃ οὗ ἔχ. 2ι3 οδῃ Ὅς ἀεξίρῃε. Τῆς 
δαἀάϊιίου “ογ δὴ ΗἩδῦγεννοβϑ ἴπ Ὠζ. 1513 18 430 4 ροϊηϊεα οὔς, υνξῖς ἢ 
ψουϊά Βαγαϊν 'ανα Ὀεοη πιδάθ, ὑη1655 βοπὶα τπηδίεγίαὶ τηοαϊδοδίϊου οὗ [δε 

αν οὗ ἔχ. δὰ Ὅδεη ἱπίεηάδοά ὉΥ ἱϊ. Αοοογαάϊηρ ἴο δηοίΐπεγ κυρροΞιέου 
(Ηδηρβι. δεξένᾶρε, ᾿ϊ. 429), Ἐχ. 2171} γεἰδῖδβ οὐἱυ ἰο ἴδε οδϑς οὗ ἃ σσοεθδῃ 
8014 ἰρ Ὀε ἃ οοηῃουρίηα, ψΏ1ς Ὁ, 1138. ςοηοπιρίαδίεϑ ἴδε οα56ε οὗ ἃ τυοσιβη 
ννῆο οηΐογβ ϑογνϊυδς ἔοτ ρυγροβοβ οἴπες ἔπη [Πδὲ οὗ οοπουδηαρο. Βυῖ τς 
ἰοστη8 οὗ Ὠϊ. 1513 17 ἀγὸ ρεγίεςε [γ ριδησγαὶ ; 8ο [πδί ἴῃς οδϑε οὗ δ οπιδε ϑοϊα 
ἔοτ εοηπουδίπαρε πιυϑὶ Ῥε ἱποϊπαεά ἴῃ (Π6ηϊ,---αΠ]655 (ΜΙ ΟὮ 5 1υσὲ [86 οου- 
ουϑίοη (πδΐ ἴῃ παγπιοηϊϑίὶς δυρροβι(ίίοη 15 ἀεβϑσηςα ἰο δνοϊά) ἴδε ἴπνν οἵ 
Ὠκ. Ὀεϊοηρ8 ἴο δὴ αρὲ 80 ἔδγ γεπχγονϑά ἔγοπι ἰμδΐ οὗ Εχ. {μδὲ {πῈ οῶϑε ὅοὸ 
ἰἸοηριενγ ργδοίίοδ!!ν οσουγγεά οὗ ἃ ᾿νοπιδῃ Ὀεΐηρ᾽ βοίά ἱπίο ϑίανογυ ἴοσ (8δδὲ 
Ρυτγροβε. 

Νο ἀουδὲ {πα ἔγυα Ἔχρίδπαίίοη οὐ {πὸ ναγιδίίοη ἰ5 {πδὲ (6 

ἷανν οὗ Ὠϊ. βργίῃρϑβ ἔγοπιὶ ἃ ποῖα δάνδηοεά βίδαρε οὗ βοοιεῖυ [ἤδη 

4, ὙὩ}] Εχ. 2132 πδᾶῖκεβ ἰἃ ρῥγοῦδδὶς ἴἰμαὶ ἰμῸ δροά. Ὀερίωβ δεγε 
(Ὀ τ. ὶ 126 α)ὴ: ἱὲ ερλέ Ὀερίῃ δἱ πρϑι, Ὀυξ (18 νου Ὅς υπυβυξ] (ἐά. 
Οὖς. τ, ἀπὰ αὶ 124).---1δ. 5, Ἴ.: ὋΝ] σκξας, ἴἢ οαϑ68 ῆογο ἴ σα πηοῖ 
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{πε ἴανν οὗ Εχ. ; 1 τῆι τερυΐαίε5β. υϑᾶρὲ ἔογ δὴ ρὲ ἴπ ψηϊοῆ 

ἴΠ6 ρονογ οὗ ἃ ἔδίῃεσγ ονεσ ἢ5 ἀδιρῃίεῦ 85 πο ἰοηρει 50 

ΔὈΞϑοϊυϊα 85 ἰἰ δά Ὀδθη ἰῃ πιοῦα ργι πη τῖνα {1π|65, ἀπά ρἷδοας {(Π6 

ἔννο 56ΧῈ5 οὐ ἃ ροϑιοη οὗ δαμδ]1γ.---εῖποῦ δὴν ἔαγδοῦ 

αΙδγεησα 15 ἱπίεπάδά ὃν {πε ΞυρεοτςαςἊοη οὗ δ σοζωώ, οὐ (45 Ἵ39" 

ταὶρ ἢ αἷθο Ὀ6 γεπάδγοά ; 566 ἴον. 2589) σοϊοίλμ λἴφιδοίδ, ἴοτ δπν 

15 υπορσγίδίη ; δίκη ἴῃ ἰΐ πδίιγαὶ βθῆβθ, ἰἢ6 ρῆγζαβε πη ἔχ. 

τνουά πρὶν [δἰ {Π6 Ρυτγοῦαβε οὗ ἃ Ηδῦτεν βἰανα ννὰ5 ἃ πιδί(θγ 

οὗ ογάϊηδγυ οσούγγεησα : ἴα ρῆγαβα ἴῃ Ὠΐ. (οἴ. [μεν. 2539) γερὰ. 
ΡΥ {πὶ ἴπ6 σα56 ννὰ5 Ἄδχοδρίοηδὶ, δηὰ οβα οἠἷΥ ψ ἤδη ἃ 

ΤΏΔη ν5 τοάποσά, ΌΥ πικἰδέογίυθηθ οὔ οἴπαῦ οδιιθθ, ἴο ῬΘηΊΓΥ 

(ςοΐ. 2 Κ. 41; 15. 5ο]).---Τῆε νεγβε ἰ5 αυοίεά (5 ΕΥ νᾶγιθα) ἴῃ 

. 76Γ. 2415 (οἷ. ν.9. 100), ἀροη [πε οσοδϑβίοη οὗ ἰπ6 ργορῇδί᾽ 5 γεριυΐ- 

1ηρ᾽ {86 ρεοορΐα ἴογ γεβοϊηαϊηρ πεῖς ἀργϑοπιεηΐ ἴο ρυΐ (πα ἰανν 

Ἰηῖο ἔογοα υηάογ Ζεαεϊκϊ ῇ.---18-. 16, Τῆς 5'ανε αἱ ἴδε {{π|6 οὗ 

ἰεανίηρ᾽ ἢ15 πιδϑίεγ᾽ 5 βεσνίοα 15 ἴο δα ἀεδ]ῖ ννἱτἢ μαπαξοπεῖυ : 

6 15 ποῖ ἴο 6 [πτοννῃ (50 ἴο 540) ρεῃη 655 ὕὑροη ἴπ6 ψοτὶά; 
Ὧἣ6 15 ἴο τεοεῖνβ ργαεβθηΐβ οὗ οδί([6, σγαίη, δηα ψῖηθ, δοοογάϊηρ' 

ἴο ἴΠ6 ΡΓΟΒΡΟΥΓΠῪ ΨὨΙΟΝ ἢ45 δἰἰεηάεά ἢ᾽5 πηδϑίοσ. ὍΤἢα γοροΐδ- 

(Ἰοη5 ἰῃ ἔχ. 218.6 γεδρϑοίϊηρ [6 δ δηὰ ΓΑΠΙΠΪΥ οὗ ἃ οἷανε 

τα ἀϊετερσαγαάδά ἴῃ Ὠΐ. ; δηὰ {πεῖς ρίαςα 15 ἰαΐίζθη ὃγ ἴπ6 ργεβθηῖΐ 

Ρτγονιϑίοη, νοῦ Ὀγθαῖμας {π6 Ρἢ:δηςτορίςο 5ρίγς οὗ {πὸ Ὠδυΐ. 

Ιερ᾽ϑ]διίοη.---18. Ζζοι ὁλαϊέ πο βοριαῖ λίηε απσα» ογερέν (ΌΡ5.)] .6. 
νυϊπουΐϊ δοηα ργαβθηΐ (οξ. αη. 214351 5. 68 ]οῦ 229; δηά οἡ 

161}6).---14, Ζ οι «λαὶϊέ Μεγηΐδλ ίρε ἐζδογαϊν} 50 ἴῃ ΑΝ, Ἔχοοὶ- 
ΘΕ ραγαρῆγαβος ἰδῈ Ηδ. 5 ῬΨΠ ΡῸΣΠ Ὁ 15 ἃ πϑοζίασο 

(7υἀἁ. 8535 Ργ. 19 Οἱ. 497); ἤδησα ΡΨ 5 20 σιγγομραῖ 45 ὦ τιθοζίαοο 
(Ρ5. γ35), δά ὃ ΡΠ 9 »παΐθ ἃ ποοζίαοσ 707, ἢρ. ἴογ ἐο Τοαά 

ἀοπμοιμγαδὲν οὐ ζϊδογαϊν.---- γον ἐὰν ἐλγοσλίηρ."οον, απο ἤγο»ε ἐὰν 

“οἵηο-}»055] 1618: οἵ. 2 Κ. ΟἹ Ηοϑ. ο3.---Α΄ς 7ελουαλ ἐὰν Οοά 
λαΐέλ δὲἰοοοοα ἐλ66] οἴ. 1215 1617͵---15, ΤΏ πιοίίνα ἔογ βυοῃ ΠΡοτ- 
8.11ἰγ 15 ἴο Ὀ6 {π6 [πδηκῆμ γοοοϊ]δοϊίοη οὗ {π6 ἀο᾽ινογαησα ἔτγοπὶ 

16 δεγντυάδ ἰη Ερυρί. δ᾽ ΠΏΠΠΑΥ]γ (αἰπιοσὲ ἰη [Π6 βατα ψνογά5) 
1612 2418.32, Αἶδο 516 (566. ποίε) : οἵ, 1το]9.---16-17. ΠῚ Βοννενεγ, 

Ῥτορεοτγῖν Ὀ6 τεηάεγοὰ 2λαξ τυλίεδ, (5 ]6γ. 488 Ῥ5. τοσϑ!), νι ἢ 15. νιον 
Βεγὰ ποὶ {πε οδ56, 18 80 ἀοιδίί} (Ξες οη 1 85. 167; 265. “δὰ 8 6) (δαὶ "'Ἀ2 
ΒΠῃοιϊα πιοδὲ ργοῦρδοῖν Ὀδὰ τγοβίογεά : 3 προ ΘΑΘΙΥ ἰανα ἔΔ|1}6 ἢ οὐδ αἴϊοῦ 
“ἹὩΡῸ, αἱ ἃ ἐπι ἤθῃ {ἰμ6 ἤηδ] ἰεἰίες παὰ 45 γεοῖ πὸ αἰδιίϊηοίνε ἔογπηι.---1θ, 
ἼΩΙΞ] νοῖξ α 5. 1417 1τ813..-- 02 ΠΚῚ Ἴ;πν 2] οἱ 115. -οὶὸ ΣῈ 2] Νὰ, 1118 Ηο8. 
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{π6 οἷανε, ᾿πγουρῇ δβδοίίοη ἔοσ ἢῖ5 πιδϑίογ, ργεῖεγ ἴο οοπεϊπαυς 

ἴῃ [ὶ5 βαγνίοθ, 6 ΊΔΥ ἀο 50; δυῖ δ᾽5 βεγνιτυδ πγσί Παποῦ- 

ἔογίἢ Ὀὲ ἔογ [1π|ὸ; δηά (Π|5 15 ἴο Ὧδ6 ογῃπΊδ! γαῖ δε ὃν {δὲ 

ΟΘΓΘΠΊΟΩΥ Οὗ Π4|ΠΠ|ηρ᾽ Ὧ15 δἂγ ἴο ἴῃ ἄοοῦ οὗ 815 πιαϑίαγ᾽ 5 ποιιβα. 

Ν.16 15 δ᾽ ρμεἶν νατεα ἔγοπι Εχ. 21ὅ, ““Ὀδοδιβα ΐ 15. νΕ]] ἔοσς 

ἢ ἢ ἴπ6 6" Ὀεΐηρ δὴ Ἵχρίαπαΐογυν δά αϊοη, {τὸ ““ δηὰ ἰδδὶ 

1 πῖᾶῪ Ὀ6 τν6]] ον ἔπ 66 ᾽" ἴῃ 515.---17, Ιη ἔχ. 218 (566 δθονϑ) ἴδε 

βἷανθ 15 ἴο θ6Ὲ Ὀγουρῆῃς ““υπίο αοά,᾽" 6. ἴο {π6 βαποίυδγυ δἱ 

ΠΟ Ἰυάρπισηΐς ἰ5 δαἀπϊηϊκίεγεά, δπὰ ἴπθη δα (ργο ΌΪΥ ὉΥ 

{π6 υάρ6) ἴο {π6 ἄοογ ογ ἴῃς ἀοοτ-ροβξί (ν μοῖπογ οὗ {πε βδηοίυ- 

ΔΓ, οἵ οὗ δὶς πηδϑίογ᾽5 ἤουδα, 15 ποῖ οἰθαγίν ἜἼχργεββαα), Πογα 

{Π6 σαΥΘΠΔΟΩΥ 5υπ ο]:Ζίηρ᾽ 15 ρεγροῖυδὶ βογνι τάς 15 ροασγίογιγεά 

ΌΥ ἢϊ5 πηαϑσῖοσ. ΤὨϊβ 15 {π6 βϑοοηά τηδίογιδὶ τηοαϊβοδίϊοη οὗ ἴΠ6 

Θαύος τερυϊαίίοηβ νι! οἢ [Π6 ατ7ν οὗ 1. οοηΐδιηβ. [Ι͂ἢ ἔχ. {δε 

ΟΘΓΘΙΠΊΟΩΥ͂ ργαϑου θα 15 4 ρυὐδ]ὶο δηὰ οὔς! Δ] οπα : ἰη Ὠΐ. 1 [5 οἵ 

ἃ Ῥυτγοῖὶγ ἀοπιοϑίῖς ομαγδοῖογ, θεϊηρ ἰγδηβδοῖϊαά δης γον δὲ [ῃς 

πηδϑίοτ 5 ον ἤοπια. [{ 56 6π15 [πδί πε ἷανν οὗ Ὠϊ. γεβεοῖς ἴῃς 

Ὀ5ΔΡῈ οὗ ἃ {{π|6 δἱ νοῦ [πε πα ϊςϊαὶ σαγαπηοην, δη]οϊηδά τη Ἐχ., 

μά [4116 Ἰηἴο ἀἴδυβα, δηὰ ἤθη {Ππ6 σΕΓΟΠΊΟΩΥ νν85 ρογίογηοά 

ΘΩΌΓΕΙΪΥ δὲ [ΠῸ πιαϑίαγ᾽5 ἤοιιβα. 

[{|5 ἀγρυδά ᾿ηἀεεά ΌΥ Κεἰ] {πδἰ 1Π|8 οοποϊυδίοη 18 ἃ πιοῦε σργεεθηΐμηι 
ὁ εἰϊομέϊο, ἰμ6 ἰερ 5δίον ἴῃ Ὠΐ. τιεαμήρρ, (που Ρ ἢ Πα οε58 ποῖ 520 50, (πε 
ΒΑ ΠῚΘ σΟΓΕΠΊΟΩΥ 45 {πδὲ ρῥγεϑογι θεά ἰη Εχ. Βυῖ {6 αὔϑεησε οὗ δΔὴΥ ἴεγπιβ 
ἴο ἱπάϊςαιοα (Π18, πλδῖκα58 ἴπς ἰγδαηβδοίίοη ἴῃ γα! ν ἃ αἀἰεγεηΐ οἠς ; ἰῃς ἀγρυ- 
πιοηΐ 15 σοῃβθαυεην πογὰ πη οπε ὁ οἰζογιξίο; ἀπ ἴῃς τεῦ οὗ ὈὨϊ., μδὰ 
[6 οοπίεπιρίαἰεα ἃ σετεπΊοοΥ ἰγαηβδοϊεα δὲ ἃ ϑαποίυδγυ, νου δϑϑυγεα!ν 
πᾶνα ἔεϊε 18 ἱπουπιραπὲ ὑροη Ὠΐπὶ ἴο βἰδία (οἷ, 1γ8" 1917) δὲ τυλαξ 5δποίυδγῃ 
ἱξ ννὰ8 ἴο ἔδἴκα ρίας (οοπιρ. ΚΙοϊπεγί, ΡΡ. 58--59). 

Α εἷαυο 70» δυο» (Οὗδνν Ἴ2})] 1 5. 2713 ]οῦ 4038 (4ᾳ14).---Α "ὦ 
αἶδο μρηΐο ἐὰν δομάπσονιαν,; ἑλοι ὁσλαὶϊξ ὧο ἐἐξοιοΐξ6)] τ.6. ρετίοτπι 
νν ἢ Πότ, ΙΓ δἢα οἱοοῖς ἴο γοπιδίη ἴῃ βδογνιτυάδ, [πΠ6 βαηια οεγο- 

ΠΊΟΏΥ.---18, Α σοηξοϊαζοτυ ἱποιυρδί, δἀἀγεϑβαά ἴο (ἢ 5γϑοῖο, 

ἰπ οα56 {μ6 ἀυγ οὗ ἰοτηρ 5 βίανθ ρῸ ἔγεα βῃουϊὰ βθαπὶ Ὠαγά 

ἴο δῖπι. 76γ. 3437. Ξῇονν5 πονν δρί [6 ργεβϑεηΐ ἰανν ννὰβ ἴο Ὀὲ 

ἀϊδτεραγάθα ΌΥῪ {μ6 ᾿ϑγβδείἴαβ, δηὰ ἤονν ἀβίους ἃ νν85 ἴο 

δηξογοα ἴῃ ργδοίϊοα {Π6 πιδηιϊπιϑϑίοη οὗ βἷανθβ γεαυμγαα ὃγ 11.- 

70 ἐλ “οτδίο οΥ ἐλ6 λέγε οΥΓὙ απ λέγεϊζηρ᾽ λαίλ ἠδ βογυσα ἔλεε εἰς 

29 7εγ. 2215.16. ς, οδ0 χοἶδ,.- 17, »γ ΠΧ] ΞΞ απ αν] (Ο-Κ, 8 126. 4; οΥ ου 1 5. 
19.2)..--τοῦ 2} ἸΣΚ8 ΠΠΠ}] {ΠῸ ἰάϊοπὶ 88 1 5. 181} 1019.--τὴ "}] οὐ 2Σ, 
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72 εα»5)] Ὀξεοδυα, νἱΖ. δἰ ννοσίς 85 δ δυοῖ παῖ, δά ἃ διγοά 
ἸαΌοιγες Ὀδοη δηραρεά ἴῃ [5 βἴεδά, ες ψουἹά, δὲ {πὸ γαίε οὗ 

ννᾶροβ ἤδη ουγγοηΐῖ, πᾶν οοβί ἢὶ5 τηδϑῖογ ἔνν]οθ 845 τ Οἢ 

(ϑομυ 2) .----τολουαλ τοἱῖὶ δἰθδς ἐλόσ, ὥο.} νὶΖ. τῇ ἰῃου ἰεἰταϑί πὶ 
8. οποογέα γ (οἷ. ν.10). 

ΎΤΒοτγα 15 ἃ (πἰγά ἰανν οὗ 5βΙανεγυ ἴῃ [,εν. 2: 9:46 (Η βηά Ρ). Βγυ {(μἰ8 ἴαντν 
(1) ΟὨΪΥ ἐογείρηδγθ ἅγὰ ἰο δα Πεϊά ΌΥ [5γϑ6]1ἰ68 85 5ανεβϑ ἔογ [ἰδ ; (2) 
Ἡδῦτον 5ἴανοβ ἀγὸ ἴο τεσοῖνο τπεὶγ ΠΌΟΓΥ, ποί, 45 ἰῃ ἔχ. δηὰ ὉὈϊ{., ἰὰ ἴπ6 
71 γοϑγ οὗἉ βεγνιία δ, Ὀυὲὶ ἴῃ 1[η6 γοδῦ οὗἁἨ [001]686. Τῆς υδυδ] πιοάς οὗ Πατ- 
τιοηϊζίηρ 8686 ἀἰδογεραπὶ ργον  βίοῃβ, 18 ΌῪ (πε δϑϑυπιρίϊοη ἱπαΐὶ (86 ἷανν οὗ 
εν. 15 ἱηἰδηἀεά ἴο ὑῬγονίάς {παὶ, {6 0116 γεαγῦ ἀγγῖνθϑ Ὀεΐίοτε ἃ Ἡ εὗγενν 
5] νε 8 7} γεδγ οὗ βεγνίςθ, Ὡς 18 ἴο γεσεῖνα 15 ΠΌΕΓΥ ἴῃ τ, Βαυῖ {{{Π}}18 μαά 
Όδεη ἴδα ἔγαα ἐχρίδπδίϊοη οὗ ἴῃς αἰβϑογεράπου, ἃ ἰανν 50 οἰγοιιπιϑίδης 4] ἃ5 
[δὲ οὗ [ον νουϊά ϑυγοῖὶν ἢανε οοηίδιηοα 8οπΊῈ Ἔχρ]οὶξ ταΐεγοηςς ἴο {πε 
ΘΑ γίῖον ἰᾶνν, απ δα ο856 ἴῃ Ποἢ 1 τ α5 ἰηϊεηἀςεα ἴο βυρεγϑοάς 1ὲ τνουἹά 
μανε Ὀδοη αἰ βεϊπο Υ βίο, [Ιἢ ροϊηὶ οὗ ἔδοϊ, βοννενεγ, {δε Ἰεριϑἰδίον οὗ 
1,ον. Ὀεΐγαγϑ 85 [{{||Ὶππ σοηϑοϊουβη688 οὗ ἴῃς ἶαινν οὗ ἔχ. (ον Ὠϊ.) ἃ5 (ἢς Ἰερὶ5- 
ἱαῖον οἵ Ὀὲ. (1 [15 Ὅς {πε ἰδἰετ) Ὀείγαυϑ οὗ ἰ(ῃδὶ οὗν. Ὠ1ΠἸπιδῆη ϑυρροβαβ 
(δαῖ [πῸ ἴὰανν οὗ ἴεν. σοηεπιρίδίαϑ ἴΠ 6 ο4568 οὗ ἴποβε ἰβγβϑ 68 οὐΪν ΠΟ, 
Ὀεΐηρ οοπιρίεἰεῖν ἱπιρονεγίβμεά, σουἹὰ ποΐ πηαίηϊδίη (Παπηβεῖναβ ἴῃ ᾿Ἰηἀεροηά- 
εὩςο, ἀπὰ δοῆςς ψνουϊὰ ηοΐ 6 Ὀεηοῆίεα ὉΥ 4 τεΐίεδϑε ἴῃ ἴδε γί! γεαγ οὗ 
βεσγνῖος, ΒΟ 858 ποὶ δοσοπιρδηϊεά, 45 παΐ ἴῃ ἴπ6 0116 νν8, ὉῪ ἃ γεΐυγηῃ 
(αἱ Ἰεαϑὲ ου {με ραγί οἵ ἰῆοβε νῆο μὰ Ῥεε ἰδηάοννηθγβ) ἴο {μεῖγ Πεγεάϊδγυ 
Ροβϑεβϑϑίοη. Βαυΐ, βίηςε οὈνϊουϑὶν πὸ πδῃ νου ]Ἱα ὃς ἃ 5ἷανε 1 ἢ οουὰ Βεῖρ 
1ϊ, σδῇ ἰδ θ6 8: δαὶ ἴπ6 ᾿ἱπιρονεγίβηπιεπε ἐχργοββϑεά ἴῃ [μεν. 2539 15 σγεδίογ 
ἴπδη ἰῃαὲὶ ἱπιρ δα ἴῃ Εχ. 2132 ΤΠ ἀἸβογερδηου Ὀεΐννεθη πα ἴατν8 οὗ Ἐχ., 
Ὦϊ., δηά 86 ἰὰανν οὗ 1,δν. οδὴ 6 584ιἰϑίδοιογι Ἴχρίαἰποαὰ ΟὐΪν ὉΥ (δα 
ϑυρροϑιείοη ἐμδὶ {Π6 Ἰδτίον 18 ἃ ργον  βίοη ἔογ ἴῃς πο ρδίίοη οὗ {π6 βεγνιυᾶς 
οὗ Ιβεδε ἴεβ, ἀεϑίρηςεα τνιϊπουΐ τεΐεγεηςς ἴο ἴπε ἔογπιεγ, δηά οὔρίηδίηρ δὲ 
αι ἐἰπ6 Ἴδη ἀχρογίδπος ῃδὰ δῇονῃ (οὖ, [6τ. 441}. 140-16) ἐῃαι ἔα 1ἰπιϊξ οὗ 
βεγνίοε ἄχεα ὃν Εχ. δηά Ὁ ΐ. οουϊά ἠοῖ Ὀ6 εηΐογτοεῦ. Τδε ἰἂὰνν οὗ ἴεν. 
Ἰεηρίποηβ (δε ἱεραὶ ρεγοα οὗ δεγνίοςς, Ὀυΐ οἤξεγβ, ἴἢ βδοπὶα πηδαϑῦγα, σοπΊ- 
Ρεηβαϊΐοη ἔος {Π1|8 ΌΥ ἰηδιϑιηρ (ἰὼ ρἤγαβοϑ ὈῬογγοννεα ἔγοπι ΗΠ) ἔπδῖὶ (ῃς 
Ιϑγδεῖια ϑἷανε 15 ἴο δε ἰγεδίςα, νἢ}5ὲ πὶ ϑογνιυς, 45 Πυπιδηοῖν 85 1 Ὡς 
ννεγα ἃ ἔγεα τηδη (οἴ. Εἰεθηι, 7 }»78.} τροφὴ; Ἐγ] οὐ Νεῆ. ςὅ; Νονδοῖ, 
Π7εδ᾽γ. Αγολ. 1. τ78 ἴ.). (Οπ (Πδ δηλ γϑβ}5 οὗ [μὸν. 25 59:46. 566 Ζ.0. 7.δ Ρ. 5261.) 

ΧΝ. 19-23. 1γεζέζρρο. 

19-28, ΤΊ ἰὼν οὗ βγβί]1ηρ8.---ΤῊς βγϑα! Ἂηρ᾽ πιαῖας οὐ οχϑη 

Δηά οὗ 5ῆ66Ρ δα ἴο ὈῈ ἀδάϊοαϊεά ἴο Ϊεμπονδῇ, δπὰ ἴο Ὀ6 βαΐδθη 

Δηηι ΔΙ ν Ὀγ {Π6 οὐνηοΓ δηὰ ἢ15 πουβεποϊά, δὶ ἃ βδογίβοῖδὶ ξδαβί, 

αἵ {πε σδηΐγαὶ βαποίιπδγυ (ν. 19), Ὁ, βοψονογ, {π6 γί! ηρ μανα 

ΔΏΥ ὈΪαπισἢ, ᾿Θμονδῇ οδπηοῖ δοσθρί 1ἰ ἴῃ σδογιῆσα ; Ὀαΐ [ἴ πᾶν 

Ὀ6 υδεὰ Όγ {μ6 οἶνηοῦ δ5 ογάϊηδγυ ἰοοά, ργονι ἀβδα σάγὰ Ὀ6 [δΐκθη 

ἴο Θδῖ ποπα οὗ πε Ὀ]οοά (ν.31::3), ὝΠΕ ρᾶγαϊ εἰς τη {πΠ6 οἴποῦ 
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Οοάδϑ5 ἂγὰ ἔχ. 1311-16 2.235 (29) 4.419. 1ῃ ΤῈ, Εχ. 1235 Νι. 1815: 

(οἴ. [κεν. 2726} ἴὴ Ῥὶ [Ιῃ ρεπογαὶ ργίποῖρία ἴῃς ἴπγεα Οοάες 

Αρτεα: Ὀπῖ ἢογα δε βοπὶα νδγίαίοηβ ἴῃ αδίδι}; δηά (ἢς ἀ15- 

Ῥοβιίίοη οὗ ἴπ6 βυϑεϊ ὶηρδβ, ργοϑογι θεά ἴῃ ν.30, 15. δἱϊορεῖπες 

ἀϊβδγαηΐ ἔγοπι [δὶ νυν] οὗ ἰ5 1 ἀονη ἴῃ Νὰ. 1816:18 (ςε6 Ρ. 187). 

ΤὮα ἰγεδίπηθηϊ οὗὨἩ [πα 5 ῦ]οοῖ ἴῃ Ὠΐ. 15 ποί Ἔαχῃϑιβῖνο; ηοϊπίηρ 

ἷ5 5αϊά, ἔογ ἰπβίδποε (45 ἱῃ οί 1ΕἙ δπά ΡῚ, οὗ [πε ἢγϑι-Ὀογη 
οὗ πιθῆ, οἵ οὗ υποΐδδῃ δηϊἰπ,δαῖβ: (ἢ6 δἷπὶ οὗ ἰῆε Ννγοσ 15. ἴο 

ἰη5ϑὲ προη {π6 γβι!Ὡηρ5 οὗ [ἢ6 πιοσῖ οοπηπιοη ἀοπηδϑίο 8Π|Ππ|8]5 

Ῥαϊηρ᾽ ργεβθηϊζεά ργορεσῖν δἵ {πῃ σδηΐσγαὶ βϑαποίυδγυ, ἀπὰ ἴο ὑγο- 

νίάς ἔοσ {πε οαβε οὗ βιιοῇ βγβι!Ἂηρβ 845 οουἱά ποῖ, οὐ δοσουηΐ οὗ 

50ΠῚ6 ἡδίυγαὶ ἀεΐθοϊ, Ὀ6 δοοορίοα ἴῃ βδογίῆοα. [η- ἴπ6 ἴογπιοῦ 

σοηπαοχίοῃ, ἴδε συ ρ]οοῖ 85 Ὀδοη δἰγεδαάν ποιοεὰ ᾿ποϊἀδηίδ νυ ἴῃ 

126. 10. 1438. 190. Ζίοιμ «λαϊΖ σαρι οί» τριέο 7ελουαλ) ἴῃ ἀρτθο- 

γτχθηΐ τ Εχ. 142 (Ρ),12. 16 (ΤΕ), 3419 (ἸΕ).---Ὁ. ΖΤάοι, ὁλαὶξ ἐαὶ 
ἐΐ δεγογό )ελουαλ, ὥ᾿.} ἔον ἴῃ Ἔχργεββϑίοῃβ, 566 οἡ 1251. ΕἾΟΠῚ 
1217. 1ὲ νου]ά 56επὶ [παι {π6 1,οντῖα (45 πη {πε οᾶ456 οὗ ἴπ6 {πΠ6- 
[εαϑῖ, 1437) τνὰβ ἴο Ὀ6 ἰην θα 450 δ5 ἃ ριιϑί.--- γα» ὃν γεαν) 
ἴῃ Εχ. 2239 (80) [ῇς βιϑι] ρα ἀγα ἰο Ὀ6 ργθϑϑηϊθά ἴο [ϑπονδῇ οη 

{Π6 οἰρῃτῃ ἀδν ἔγοσι ὈἰγΓ ((βανθὴ ἄδυβ [ἃ 5411] Ὀ6 τυῖἢ 115 

ἄδπι; οἡ {πε εἰρῇιῃ ἄν τῃσιι 5410 ρῖνε 1 ἴο πι6 ἢ) ; δοοογάϊηρ' 

ἴο ἴῃς ρτον βίο ἤσγα, ἴπαν ἀγα ἴο Ὀ6 ργεβεηϊθα δηηυδῖΐγ. ΤὍΤΠΘ 

σἤδηρα ἰβ ἃ ΠΟΟΘϑϑαΓΥ ΟΟΓΟΪΑΓῪ οὗ ἴπ6 πυρδιαςοη οὗ 8 σεπίγαὶ 

Ρΐαοβ οὗ βδογίῆος (ν.320) ἔογ πε Ἰοοδὶ βαποίιιδγίεβ : {π6 ἴδανν οἵ 
Εχ. ἱπιρῖϊθς παὶ δὴ δίϊα ννὰβ δνεσυνῆοια πθᾶσ δἱ Ὠδηά δἱ 

ΜΠ] οἢ {Π6 δυσί] ἊὩηρ5 οουϊά ὃς ργαβαηϊαά οὐ {Π6 εἰρῃί ἄαγ. Τἢο 

ἷανν οὗ Ὠι. 15 δὴ δοοοπιπιοάδίίζοη οὗ ἴπ6 οἷάδγ ὑϑᾶρὲ ἴο ἴῃς 

ἰῃ 5. Πττ᾿οἢ οὗ δηπιδὶ ὈἹ]ρτπηαρὸ5 ἴο 6 σδηΐγαὶ βαποίυδγυ. 

Μοβῖ ργοῦδοὶυ πὰ βγβίϊηρβ ψεγα οεγοαά δἱ ἴΠ6 ρσγεδῖ βργίηρ' 

οσενναίὶί, (6 Ῥαβϑθονοσ. ΕῸγ δηοίΐίπογ βἰπλ ας πιοαϊποδίοη οὗ 

οἷάθγ υϑᾶρθ, 566 οὐ 12161:.---9Ὁ]. 28. μΖ {7 116γὲ6 δο ἐπ τέ α 

δίορεῖσα, ᾧὥο.] ἴῃ ραπογαὶι γι]8 [Πδΐ δηϊπιαὶς οἤεγεά ἴῃ βδογῆοα 
ταυβί Ὀ6 ἔγεα ἔγοπι ἀδἔεοῖϑ (171) 15 ἢεγα δρρ] δά ἴο ἴπε 5Ξρ6ο14] σϑϑ8 

οὔ πὸ βυβι]!ηρ5.---ὦ 98, Α5 σ)διδτό ἴῃ τῆς ἴανν ργαϑογιίηρ πον 

Δη1ΠΊ45, β'δυρῃίεγεα τθγεῖν 85 [οοα, πᾶν 6 αδἴβῃ. 

Ι͂η {πὸ Ῥγιεϑίβ᾽ σοάβθ, δὴ δης γεν ἀϊβεγεηΐ αἰβροβιίοη οὗ [Π6 

49. 535 73] οο!]εοί. (οη Ἧι προς Δ ΠΟ] Ἰάϊοπι. Ξε γθδγὶν (1 5. τ αλ): 
οἴ, 2εχ. 11]. 83 0.---21. νὴ οἿὉ 3] ἃ σιεηθγδιζίηρ ἀρροϑιιΐοη : οὗ. οὐ 18. 
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ἢγϑίηρ5 15 ργοβογ θα. [Ιπϑίεδά οὗ ὈῬαϊηρ δαΐθῃ ὉΥ {86 οἰνῃθῦ 

δ ηά ἢῖ5 πουΞξεοῃοῖά δὲ {πῃ οδηΐγαὶ βαποίπδγυ, [ΠΟΥ ἀγα δϑϑιρηθά 

(Να. 1816:18) τὸ Αδγοη (..6. ἰο {86 ῥγίθβδίβ) ἢ (Π6 56 νογάβ 
(ν.18): ““Απά {δεῖν ἤξϑῃ ἢ] 6 {πίη ; 85 τῆ ψανθ-Ὀγεδβί 
δηὰ [86 εοανε- Πρ [[Π6 ρατγίβ οὗ ἴπ6 ρεδοθιοβογίηρ ΒΟ ἢ 
σεῦ ἴῃ ρογαυϊ βία οὗ πα ργίδδ ψῇο οἤεγεά [ἴ, ἴο Ὀε δαΐθη ὉΥ 

Πἰπ1561 δηά 15 ΠΥ, [,εν. 786] 1ἰ 58.411 ῬῈ [πη 6.᾿ 
Ἴνο οἐχρδηδίίοηβ οὗ ἰμ6 ἐἰβογερδηου ἀγὲ οἴεγεά. Ασοογαάϊηρ ἴο οὔθ 

(Ηεηρϑι. δείἠγᾶρο, ἰὶ. 406 1.), ἰξ 16 ἀτγρυεὰ τ1μδὶ τς ψνογάβ ἰῃ Νυπιῦεγβ ἀο 
ποῖ πιαδη [δδὲ {Π6 τυλοὶό οὗ ἴδε ἤγβε! ηρ ννὰ5 ἴδε ργίεβϑί 5, Ὀυξ ΟὨΪῪ [6 ρατγίβ 
ϑροςοϊδεαά ἱπ ἴῃς οοπιρατγίϑου ; ἴπε γεβῖ, ἐδεγείογε, ννουϊὰ Ῥεϊοηρ ἴο (δε 
οἥξετγεγ, δηά πὐῖρῷε Ὅς σοηδυπιοά ὉΥ Πίπι ἴΏ (δε τιδηηοῦ Ὀγεβοσ θεά ἰη Ὀι. 
Βυϊ {πε ἰοχί βαγϑ ἀϊἰβϑίϊηςγ “{ποῖν Η 651} υἱοῦ δὴν 1Ἰπγϊδίίου ; πὰ [ἢ 15 
βοϊυξίοη οὗ ἴδε ἀἰπουϊέν, [μου ἢ οηςσε δοοερίεα ὃΥ Κεὶ! (Ηδνετγηϊοῖ, Σ ηπ}.3 
;. 2 (1856), Ρ. 430), γχὰ8 βυβοαυθηῖ βεε ὉΥ δίπι ἴο Ὅς υπίδηδῦϊςε, δηά 
δοδηάοποά (Οὐ»ερ. οὐ Ὠἱΐ. 125). Αοοογαϊηρ ἴο δποίπον Ἴχρ δηδίίοῃ, μου ρ ἢ 
{δε δεϑι ηρ5, [ἰ 15 Δ] ον, τνεγα ρίνοη ΠΟΙῪ ἴο {πε ῥγιεϑὲ, μα παν τοί, τἴ 
15 Ξξυρροβεά, ανε σοηδβυπκεά (ἢς Πεϑἢ οὗ {π6πὶ 1 π|86] ἢ, θυ τᾶν αν Ὀεοη 
δῖ ΠΙΌΘγγ ἴο ᾿νε (Π6 οὔδεγοσ ἴο ϑῆαγε {Π|8 πὰ Ὠΐπὶ δὲ ἃ βδογιῆοϊαὶ πιθ8] 
(ΚεΣ!; αγεθω, οςες απὰ ἐΐλε ΤῬνοῤῥεές, Ρ. 84; Β1535611, Ζΐες Ῥεηέαίεμεοῖ, Ῥ. 
127 .). ΜΒείΐδον ϑυςἢ δὴ ἰηνιδιίοη, οἱ ργεβογιθεά, 15 ΠἸκοῖν ἴο βανα Ὀεεη 
είνεοη, πᾶν ὃς ἀοιυδίεα : [ἰ 15 δἰηριίαγ, [ἢ 1815 ἀχρίαπαίοη ὃς οοτγτγεςῖ, ἔπαΐ 
Πι. ϑῃἋου!ἃ δηλρῇμδϑὶζε 850 σίσοηρῖν ἴῃς βεσοοηάεγν, γαϊμοῦ (ἤδη ἴῃς ὈΓΙΠΊΔΓΥ, 
ἰϑροϑιοη οἵ ἴῃς γι! ηρ 8 ; 11 ἰ8 ϑίησυϊαν 4150, 1 1 τυ ἴπ6 ἱπίεηζίοη οὗ 
{Π- Ιερ ἰϑἰδιίου δαὶ {πε οβεγεσγ, 85 νυ ε}] 45 {πὸ ργίεϑι---δηὰ 845 ἃ αμΖ7---8οιυ]ά 
ρασγίδκε ἴῃ ἴῃς ἢἤγϑι!ηρϑ, (δέ, 80 ἔαγ ἔγοπι (8 Ὀεΐηρ' δὲ 4}} ἱπιρ]εα ἴῃ {πα 
ἴεγτ8 οὗ {πε ογίρίπαϊὶ ἰηϑι(υϊξίου, [πες ἢγβι! ηρ8 ἀγὰ δϑϑιρηεα δοβοϊαζεϊγυ, 
νὴ ρεου] αγ ἐπηρῃδ515 (ΝῸ. 18180., 566 ν.}} [ν. γδ), ἴο {πΠ6 ῥγίοϑι δηὰ ἢ 15 
[δταῖγ. 

Τῆς οηἷν ςοηδίβίεηϊ Ξοϊαἰίοη οὗ (ῃς αἰβογερδηου 15 (δαὶ ννὩϊο νὰ μανα 
αἰγεδαν δά οοςαϑίου ἴο γεϑογί ἰο Ὀεΐογε (ςοπρ. οὐ 1453 1518) : ([η6 ἔννο ἰαινν5 
γερυΐϊαίο ἰμς ρῥγδοίϊςς οὗ ἀἰβεγεηὶ ρεγιοβ οὗ {1 Πιβδίογσγυ. Εἰΐμπογ [δ6 ἴανν 
οὗ Νυπιθεῖβ 18 (ῃς οἷον, δηὰ τὲ πιυϑὲ 6 οοποϊυάδεὰ (Εἰεδπι, 27 }}78.1 Ὁ. 
497 2) ἰδαΐ ἰδὲ ὑγίεδίβ Ὀείπρ ὑηδῦϊε ἰο πιδἰπίδίῃ ἐπεὶ οἰδῖπιὶ ἴο ἴδε 
ὅ.65 ψὨΙΟὮ {86 ἰανν γαάνε ἴπεπιὶ, δηὰ ἴπὰ οὐδίοπι μανίην διίβοη οὗ ἀδάϊ- 
οδξπρ (86 ἤγϑα ηρ5 ἴο ᾿εονδῃ ΌΥ σοηδυπιηρ ἴπδπὶ δἵ ἃ βδογεά δαϑί, (ἢ 
Ὠουΐ, Ἰορ 5ἰδίίοη δοαυϊεβορά ἴῃ [Π]15 οσυϑίοπι, πηδἰκίηρ πὸ δἰίεπιρὶ ἴο γεϊηϑίδις 
ἴῃς ῥγίεβϑίβ ἴῃ ἰπεῖγ στρ μίβ, δὰ πιεγεῖὶν ῥγονϊϊηρ ὑπαὶ [16 ϑδογεὰ ἔδαϑὶβ 
βδουϊά Ῥὲ Βεϊά Ἔχοϊυϑίνεϊν δὲ {πὸ σεηίγαὶ βαηοΐυαγυ : οσὐἁ ἴπ6 ἴανν οὗ Ὁ. 15 
πε οΪάον, δης ἰξ πηυϑί ῬῈ βιρροβεά ἰπαὶ Ώδη ἰδ γενθηυςβ οὗ ἔπε ῥυδϑί- 
Βοοά νότγε πογε ἰδίοις πὰ ἀεδηϊζοῖγ ἐογπιυιϊαιϊεα ἴῃδη 5 (Π6 οαβ6 ἴη ὮὨι. 
(18:2), ἃ ἐὁὔαηχα οὗὨ ουβίοπι μδά βιιρεγνεποά, δηὰ {π6 ἢγϑι!Ἔπρϑ τνεγα ἢοῖν 
᾿ποϊιάεα ἀπτοηρϑῖ ἔπεπὶ (εὖ. ΔΝ 61}. 71[5:. τος ἢ; . ΒΕ. ϑηδίη, Ο770.3 182, 
ΑΚ εἴ, 562. 445). ὙΠ ἰδίίεγ αἰίεγηδίϊνε 15 (ἢ ργείεγα]α οης, ἴπΠς σἤδηρα 
οὗ ουδίοπι ῬΏΙΟἢ 1 ἱπιρ]165 Ῥεὶηρ ἴῃ ἰΐβεῖ ἢ ποσὰ ργοραῦϊς πα {πδὲ νυ δὶς 
19 ἰηνοϊνεα ἴῃ ἰδς αἰϊογηδίίνε ἰπδοῦγ, δηὰ δἊ190 Ῥείίεγ βϑυρρογίοαδ Ὅὃγ 
δηδίορυ.- ὔ 



188 ΘΕ ΤΕΚΟΝΟΜΥ 

ΧΥΝῚ. 1-ἰ7. Ζ7ἦε 1ζγεε αἀπηπμαὶ έζργίριαρες. 

ΤὮα ἰῆγαα “ῬΙΠρτηαρο5 " (Ώ3Π), νΖ. Ῥαββϑονοῦ δῃὰ ἤαξεοίλ 

(π]εανεηεά Οαῖκ65), ἰμ6 Εδαβί οὗ ννεεῖκβ, δπά {πὰ Ἐεδϑί οἵ 
Βοοίῃβ (Εχ. 2314 ΠΟΦᾺ Ὁ πῇ Ὁ. δ), δὲ πνβίοῃ 411 πηαῖες 
ΜΈΓ ἴο ῥσεβεηΐ {παπηβεῖνεβ δὲ ᾿ ἐμοναῆ᾿ 5 βαποίιδγυ (22. ν.17 οἷα 

ΠῚ ΝΠ Ὁ ΟΝ ΤῊΣ 05 ΠΕΣ" ΠΟ; ὈΝΟ9)5) "ἢ ἀρρτγορτγίδίε οἔετ- 

ἱπρβ (ἐδ. ν.1δ ΡΥ ὯΒ ἈΝ 9 Νὅ)), αγα οὴβ οὗ δε ῥγίποῖραὶ δηά 

τηοβὲ δηοιθηΐ γα]! ρίουβ ἰδία οη5 οὗ 15γδαῖ; δηά δδοῦ οὗ ἴπε 

δστεδῖ (οάδς τὴ ἴῃς Ρεηΐ. 845 [15 τεριυϊαίοηϑ γεϑραοΐϊηρ {Π6Π]. 

ΤΠα οἷάοςθε δηά ϑἰπιρίεδι δὲ ἴποβε οοηπίδιηδα ἴῃ ΤΕ, νὶζΖ. 

Εχ. 2321. 18..18. 30 ὁπά. 32.238 (σ ΘΠΕΓΔΑΪΥ); 1251:-2] (Ῥαββονετ), 1.358.19 

(Μασϑοίλ); παχὶ σοπι ἴπ6 ταρυϊδίίοηβ ἰῃ Ὠὲ. 1611; τῆογα 

οἰαδογαΐθ ὑγον βϑίοῃβ γα [αἱ ἄοννῃ ἴῃ [μαν. 223 (Η δηὰ Ρ); {δε 
πιο οἰαρθογαίε οὗ 411] ἀγα ἴῆοβε οὗ Ρ, Νυ. 28--20 (δ, οἡ {πε 

Ῥαββονοσ δηά “Μαδδοίλ ἴῃ ραγίουΐαγ, Εχ. 121.18.14-30. 48.49 Νὰ, 

911). [κδν. 23 δπά Νυ. 28-2090 δἵε ἔννο ργίθβϑι  υ Ο(αϊεηάδγϑ, 

ἀθδϊηρ ποῖ οὐἷγ ἢ {Π6 γος ῬΠρΡτΙ παρ 5 (ὉΠ), Ῥαϊ ἢ 

οἴπαῦ βδογεά βεάβοῃβ (Ὁ 912) 25. νψε]] (νὶΖ. {π6 ϑαδδαίῃ, Νεν 
Μοουβ, Νὲν δαγ, δηὰ ΠδῪ οὗ Αἰοπαπηθηΐ), δηᾶ ργεβοσδιησ᾽ 

σοηϑί ἀΘΥΔΌΪΥ τογα πλϊπιαῖν (ἤδη 15 ἄοπα ἴῃ εἰΐπογ 1Ε ογ Ὠϊ. 

με ἀεῖαι]5 οὗ {πεῖγ οὔβογνδποα : {Π6 βίγαϑθϑ ἰη [μον. 22 γοϑίϊην 

ΟΠΙΘΗ͂Ν οἡ {π6 ραᾶτί ἴο Ὀ6 ἰδΐίκεη ἰῃ ἴπδπὶ ὈΥ ἴπ6 ρβϑορίε, δηά Νὰ. 

28--20 τορυ͵ἱαϊϊηρ [ἢ6 ῬΌΌΪΟ σδογιῆοαβ ὉΥ ψὨϊοἢ (ἢδΥ ἀγα ἴο 6 

ηϊατκαά. Οὔτπο »η»»δ' ἀἰζ»ι, οἵ ϑαοσγθά βϑθδβοῃβ, Ξρϑοϊβεά ἴῇ ἴνὃν. 

23 δῃά Νιι. 28-29, Νενν Ὑεαῦβ δύ, ἴπε δυ οὗ Αἰοπαπιθηῖ, 

δῃὰδ τῇ Νεὸν Μοοῦβ δε πεοίῖμογ πιθηϊ οηθα ποῦ δἰ υὐδαὰ ἴο 

ἰη Ὠιῖ. 

2) 15 υδδ]}}γ γεργεβοηϊε Ὁγ “{εαϑί " ἴῃ ΑΝ., ἘΝ.; Ὀυὲ (Π15 τεηάδεγηςσ 
ἰο565 δ'ρῃς οὔδ αἰδιϊποϊνε εἰαπιθηΐ ἴῃ {πε ’ῴφα. Ὑῃα 2 ννὰ5 ποΐ πιεγεῖν ἃ 
τοὶ σίου ἔεϑεϊιναι, δυο 845 οὖγ ΟΠ γβϑίπιαϑ ογ Ἐδϑβίεγ, Ὀυΐϊ--ἰἶκα (Π6 2767 
(5Ξδπια νογά), οὕ στεδί ἀπηιϊα] οὲ]ρτίπιαρε ἴο Μεςοδ, ἴῃ ννὨϊοἢ 1 15 ἴῃς ἀΌΥ 
οὗ Ἄνογσν Μοβίεπι, οποα ἰῃ ἢ15 11, ἰο ἴαϊκε ρατί---ὦ εϑεναὶ σοηϑιϑίηρ οὗ ὦ 

ίζογίνιαρε ἰο α σαποίμαγγ. (Οἡ ἴῃε Μοπαπιπιεάδη 2767, 5δες εϑρ.  ε 1}. 
Κεςίς Αναδ. Ἡείαεηέμνεος, ΡΌ. 66, 75-80, ποτα Ὀγοῆγ τῃς Ξης. Βγἱ.5, ς.Ὁ. 
Μδεοα - ἰλα ἀδγ5 ἀυγίηρ νυν ἰσἢ {δὲ ΡΠ ρτπιὶα ἄγὲ ἐχρεοϊεα ἴο 6 ρῥγεβεηΐ δὲ 
Μεςςοδ, οὐ (πιογα βδιγὶςι ]Υ) {πῸ βαογοά βροῖβ ἰῃ {δε πεὶρῃὈουγποοά, ἀγα {πε 
οἷἢ ἴο ἐς τι} οὐὗὁἨ Ὠμυ- ΗΠ}, ἴῃς 1488 πιοπίῃ οὗ ἴπ6 Μοξμαπιπιδάδῃ γϑᾶσγ, 
ραγίϊουϊαν σαεγαπιοηΐθβ Ὀοίηρ ργεβογι θεά ἔογ δδιοῦ οὗ ἴῆες ἤνε ἀδυβ8.) Τῇε 2 
ννὰ5 οἵ ἃ Ἰογουκ" οἰιαγαοίογ, Ὀοΐηρ δοσοοπιραηϊοα ὉΥ πΚυϑὶς ἀπά ἰδηςοβ ([5. 



ΧΥῚ. 189 

405 Τυά. 219-21; οὗἱ 176ν, 220, Ὁ. 1611. 16. 1554), Οπε τᾶν Ὀ6 Ρεγη ες ἰο 
τυνοηάον νδείμον {πὲ οἷά Ἡεῦτγεν Ζαρ ν5 τολτκεα αἷ5ο, ἴἢ ΔΩ δρργεοϊδῦϊα 
ἄερτεο, ΌὉΥ ἴπε ϑᾶπιῈ βεουΐα δοσοπιρδηϊπηθηίβ-- -ταγκεῖβ δηὰ ἔαϊγβ, ἴῃς 
[οττηδίίοη οὗ ἐγιεη ἀϑῃϊρβ δπᾶά οἴπον 4]]Π|}84ης65, ἀἰϑρίανβ οὗ ροείϊοδὶ ἰδίεηϊ, 
{Π6 ἰηΐογομδηρα οὗ ννἱὸῶ δπὰ γεραγίες, διο.---ν ἢ 10}. δἰἰεηἀεα ἴῃς Αγδῦίδῃ 
21α7 (5εε ἍΜ εῃ. ρρ. 82-86). Οοὐἱν ἰδγεθ ὈΩ2Π Ψεγα οὐρβογνεά ὉΥ {πε 
Ηδῦτεννβ, ἰμοβα, νἱΖ., πιεηπίϊοποά ἴῃ [ἢ18 ομαρίον οὗ Ὠΐ. δ α Μαεξαά οὐ 
σἑαϊρα ςόαςορ (ἔγοτα Ἵ"" ἐο ἥὰλ οὐ αῤῥοΐγι ἃ ἐΐηι6), 5 ἃ ιάον ἴογαι (ΚΕΝ. 
ι50.81}γ σοῦ γαΞές, ον αῤῥοϊπέφα 56 α50.5), ἀρὰ τᾶν ἰηοϊας (566 [,εν. 24) (6 
ΘΑΌΡΔΙΒ, (ἢ Νοὸν Ὑἵεασ, δηά με ΠδῪ οὗ Αἰοπεηεηί. Εονγ οἱμεσ εχϑδηιρίαβ 
οὗ »νιδ' δά, 566 15. 1 Νὰ. 10}0 1.53 203 ΕΖ. 445 45}7; ἀπά, πιογεὲ βΡπογα νυ, ἡ. 
ιἴ4 Ῥς, 104}9 (Πχεὰ ὉΥ 6 πιονοπιαπίβ οὗ πε πεανθηϊν Ὀοάϊ65). [ἡ ΑΝ. 
ἽΜΟ 85 οἴξεῃ γεπάεγοά “" ϑδοϊεπηη [εαϑβ,᾽᾿ οὐ “" βοίϊδπηῃ 8.556 Ὁ1168᾿" (ν εγα 
“4 φοἷδπηη "᾿ δαά ἴπε 5εῆβε οὗ ἴδε 1,41. ϑοζοηηηεῖς, ἐ.6. “" ϑἰαιεὰ "): ἴηὴ ἴῃς ΕΝ. 
ιμ158, θεΐηρ ᾿ἰα δ᾽6 ἰῷ πιοάδγῃ ἘπρῚ 5 ἴο Ὀς πιϊδυπαάεγβίοοασ, 85 Ὀδδη υἰϑυ8}}Κ 
σμδηζοά, οτγ, 1 {πΠῸ οἷά τεπάδγιηρ 85 Ὀδεη ταοϊδϊποὰ τη ἴῃς ἰεχὶ, ἴῃς σὰς 
56 η56 89 ὕδοῃ ἱπαϊοδίθα οἡ ἴῃς πιαγρίη (Ηο5. 2786) 15. 2450 1.4 π|. 16 25). 

ΤΟ γος ὉΠ ΔρΡρΘασ ἴῃ {Π6ῚΓ οτἱρίη ἴο ἢᾶνα ροϑϑεββοά 

αργίοιζωγαί κἰσιϊῆοδησα: ΠΟΥ ἃ δὴ δοϊκηονϊεάριηδηῖ οὗ 

7εμοναῖῆ5 Ροοάῃδ85 δῖ {6 οἤτοῖ βθαϑοῃβ οὗ ἴῃ γεδγ, δΔῃ ὄἼχργϑϑβ- 

βίοῃ οὗ {πδηκίι]ηθϑβ, οἡ ἴπ6 ραγί οὗ 6 ρϑορῖε οὗ πε ἰδηά, ἴο 

{πὸ αοὐ ΝΟ 15 1:5 ΟΥνηοτ, δηὰ νῆο ὉΪ65565 1 ψ ἢ ἤ1{{}}}- 

Ὧ655. Ῥαββονοῦ δηά “αβδοίά, μά ἴῃ ἴπ6 σηοηϊῇ οὗ “"γουηρ' 

Θδαγϑ᾽ (4010), ἤθη {πὸ 5ἰοκίε ννὰβ ἢγβέ ρυξΐ ἴο ἴπε οοτγῃ (Ὀϊ. 

169), Δηά δοσοπιρδηϊεά ὉΥ {πε ρῥγεβεηΐδίοη οὗ ἃ ββεδῇ οὗ 1ῃ8 

Πγϑὶ δαγϑ οὗ Ὀδγίθυ δὲ ἴπΠ6 βαηοίυδγυ (1μαν. 23914 [Η]}, πιαγκεά 
1Π6 ἀρρϑάγδηοα οὗ ἴδε γίρδηϊηρ' ΟΓΟΡ5 ἴῃ βρυηρ; ἴῃς οἵπογ ἵο 

ἔδαϑῖβ, ὉΥ ἴπ6 νοῦν πδῖη65 Ψ ὨΙΟἢ 1η [ἢ οἷάοσ Ἰορ 5] αἰίοη ἔπ ν Ὀδαγ, 

[πε Εοαϑβί οἵ αγυεεί, οὐ οὗ 2 1γεί,ρεΐές (ἘΧ. 2416, οἵ, 4412; 4150 

[,εν. 2316} [Η], Νὰ. 2856 [Ρ]), δηἀ ἴδε Εεαϑί οὗ ζηιραζλεγίηρ (ΕΧ. 
2315 4433; οἵ, 1,6ν. 2339 [Η]}, πιατίκ τεβρβοϊ νεῖν {πε οοσηρ δἰίοη 
οὗ ἰπε6 ψῇηραϊ-Παγνεϑῖ, δηά τπ6 οἷοβδα οὗ {πε νἱπΐαρε, ἤθη Δ]] 

{Π6 δρτιουϊτατγαὶ ορογδίοηβ οὗ {π6 γϑαγ ἀγα εηάεά (Ὀ 1. 1613), Ιη 

ἰπ|6, πονγανοσ, ποὺ δοαυϊγαά ἴῃ δάαιϊοη ἃ ᾿ἰδίογιοδὶ βισηϊῆ- 

σΆΏΠΟΘ : ἴΠ6 γϑδυγ ὈΪα6ςϑίηρβ γε ἀ6α ὈΥ 1Π6 501] ταπιιηἀεᾷά [5γδοὶ 

οἵἉ ἴπε οοπίηυαὶ ροοάηε55 οὗ Ηἰπὶ ψῇο δά Ὀτουρῃί Ηἰς5 ρεορίθ 

ουΐ οὗ Ἐργρί, δηά οί τπθηὶ ἴῃ ἃ ἔγυϊπ| ἀπά ρΙοαβαηὶ ἰδηά 

(σοπιρ. Ὠϊ. 265-10); δηά 50 [ἢ ἔδβαϑξίϑβ, ἴῃ νἱγίὰαβε οὗ {με βεάᾶβοῃ, 

ΟΥ ἴπ6 πιδηησσ, οὗ {πεὶσς οὔβϑογνδηοθ, ψοσα ἰγοαϊοα 8ἃς οοτ- 

πιοπιογαῖϊνα οὗ 5ίαρε οὗ 15 γδοῖ᾽ 5 ἀδϊνεγαηοθ. ὙὍΤῃαῈ Ῥδββονοῦ 

σοπιπιοπιογαίθα (6 βραγίηρ᾽ οὗ (ῆ6 βγβίδογη οὗ ἴῃς ϑγδο 65, 



[οο ΘΕσΤΕΚΟΝΟΜΥ͂ 

δηά 1π6 ηἰρδι οὗ [ἢ ὁχοάυβ (Εχ. 1218 Ῥ; 1257 ΤῈ ; Ὁ. 16}. 6; 

}Μαδδοίᾷ, ἴπ6 ᾿ὐηϊεαναποά δίκα πιδάβ ὈΥ ἴπ6 [5 γϑρ]165 δ ἴΠ6 
{{π|6 οὗ {πεῖν διρῃς (Εχ. 1.284-89 7), δηά ἴΠ6 πιογηϊηρ᾽ δἴϊογ (ἢς 

δχοάυβ (Εχ. 148.8Ὁ; 2418 -- ,4418}7}Ὲ; Ὁ. 168); δπά [ἢς Εδδϑβὶ οἵ 

Βοοίῃϑ5, [Π6 γϑαῦβ βρθηΐ ὈῪ [ἢδπὶ ἴῃ {π6 τυ]άσγηθ55 ([μὲν. 229 

Η). Νὸο πδιίϑβίογιοδὶ ϑρηϊῆοδηοα 15 δἰίδοπαά ἴῃ πε ΟἿ. το (ἢ 

Εξαϑί οὗ νν ϑεῖκϑ ; 1ἴῆ6 ἰαΐογ [ϑννβ, σοτῃρυςηρ,, οὐ οοηϊδοϊυπηρ, 

(πΠ6 ἀδΐα πιοηϊοηδά ἴῃ Εχ. 193 ἴο Ὀ6 δο ἀδγ5 δον [ἢ Ὄχοάιυς, 

τεραγάβαά 1ἴ δ5 σοπιπιοπιογδαίίηρ 6 ἀαἰνοσυ οὗ πὸ [αν οἡ 

ϑ΄η41:. ΟομΡ. ἔπγίπογ, οη ἴπ6 βσυδ)]θοῖ οὗ [Π15 βεοϊΐοη, Νονδοκ, 

Ἐἴἶεὖ. Ανγολᾶοϊ. δὲ οο-τοο. 
Τῆς οπαγδοίογιϑτς ἔδαΐζυγεβ ἢ {πεῖς οὔβογνδηοα οἡ ψὨϊοΝ 

Ὠι. ἰπϑιϑῖβ αῦ ἰῃεῖγ Ἰοσδιζαϊίΐοη δὲ {π6 οδηΐγδὶ ϑδηοίιδγυ, 

δηά, ἴῃ {πὸ σᾶϑε οὗ δεῖ δηά Βοοίῃϑβ, {πὸ Ἰογουβηθϑβ δηὰ 

Ποβριῖα! Ὑ ἴο Ὀ6 σδποννῃ δὲ ἴπῸ ϑδογϑά τηδϑῖς δοσοπηρδηγίηρ 

{ἢδ. ΑΒ ἰῃ οἵδασῦ σαβ65, [π6 ργονίβίοηβ οὗ Ὠϊζ. ἀγὸ 8η δπη1ρ]!- 

δΠοδίίοη οὗ ἴποβα σοηϊαϊηδα ἰη ΤῈ; δηά ἰπ βδανογβὶ ᾿:ηϑίδηρδϑ 

ΡὮγαβϑβ ἴγομι [Εἰ ἀγὰ ἰγαηϑίογγεα δηςγα. 

ΧΥῚ. 1-8. Τὴ9 Ῥαβδβουθσ, δὰ Εθαϑὺ οὗ Μδκσοίῃ .---Τἤεβε ἅτε 
ἴο 6 οὈὐξογναά δἱ {πεῖγ δρροϊηϊοά 5θάᾶβοη ἴῃ ἴΠ6 πιοητῇ οὗ Αδιῦ: 

{π6ὸ Ῥαβθονοῦ 15 ἴο 6 οοἰοδγαίθα, ποῖ δἱ [δε 1ϑγδοίϊος ονῃ 

ΠΟΠΊΘ, οΥἩἨ δῇ Δηγ ἰοοδὶ βῇσγίηθ, θυ ΟὨΪΥ δἱ ἴπε οδηΐγαϊ σαποίυδγυ; 

1π6 δηϊπιδὶ οἥεγεά ᾿ς ἴο 6 ΠΟῪ σοπδυπιοα οὐ ἴπ6 πὶρῆς οἡ 

νὨΙοΣ 1 15 ϑἱδίη; 1 15 ἴο 6 δδΐδθη νι του ἰδανοησά Ὀτγοδά : δηά 

[πϊεανοηδά Οδίζοϑ δίοηθ δὰ ἴο ὃ6 δδίδη ἀυγίηρ {Π6 βανθη ἀδΥς 

ν ΠΙΟἢ ἰοϊΐονν. [Ι͂η {Π6 οἴπον (οάδϑ, οοπρ. (ἔογ {π6 Ῥαβϑονοτγ) 
ἴη 1Ε ἔχ. 1251. 2418.,.4.25. ἴῇὴ Ρ Εχ. 121.18. 48.409 εν, 245 Νι. οὐ 

2816: (ἴον “αξδοίδ) τὰ 1ΕἙ Ἔχ. 143:10 2416. ,418. ἴὴ Η [,δν. 225} 

(18 ““ννᾶν6- 56 δῦ," ρῥγθβϑδεηϊθά ἀυγηρ αρποίλ), ἰὰ Ῥ Ἐχ. 

12.14.20 [δν. 2456 8 Νιι. 28117.25. Ιῃ {πΠες56 (οάδς, Ραβϑονοσ δηά 

Μακροζὴ ατὸ αἰξίίησί ; ἴῃ Ὠΐϊ. ἔπαγα 15 4 ἰϑδπάβθμπου ἴο οοπιῦϊπα 
1π6 ἴννο ᾿πϑυ ΟΠ 5, δἀπά ἴο ἔγοδξ {Ππδπὶ 85 ραγὶβ οὗ ἃ ϑἰηρίε 

ΨΠο]6.---1, Οὗὖεονυο (513) ἐλο »πομζλ ὁ 4812] ἴῃ τιοητῃ οὐἩ Αδιὺ 
(Δ. 6. {6 τηοηίἢ οὗ {πὸ ,2σσλ, γοιρρ 6475; 566 Εχ. οδ᾽ [,εν. 21) 

ἰ5 οἴπεγννίβε πηδηςὶ οπδα οἠΪγ ἰη [Ε, νίΖ. ΕΧ. 14} δηὰ 245 (πο δτὶν 

-- 4418), Θδοῦ {ἰπ|6 8ἃ5 {π6 ρογιοά οὗ ἴδε ἀδραγίυγε ἔγοπη Ἐργυρῖ, 

δηά [Π6 δϑϑϑβοῃ ἔογ ἴῃ6 οὔϑογνδηοα οὗ Ταεσεοίμδ. Ιῃ Ῥ, ἄρτθϑο- 
ΔΌΪΝ νι τπ6 νυγιῖοῦβ ουδίοιῃ ἴο ἀδδίρηδία {πῸ πιοπῖῃβ ὉΥ 



ΧΥῚ. τ-2 τΙΟῚΙ 

πυπΊογαῖς, [Π6 πιοητῇ ἴῃ ψΠΙΟΝ (6 Ῥάαβϑθονοσ κν85 οοϊογαϊθα 15 

τογπιθά (Εχ. 123 ὅτο.}) {πΠ6 ““ἢγϑὲ τποητ "ἢ (ν]Ζ. οὗ [6 ρυγΘϑ 

γεδῦ, 45 ορροβϑά ἴο {πε ογαάϊπασυ οὐ οἷν] γοδαγ, πῃ οἢ θαρδη ἴῃ 

186 διιΐζυπιη, Εχ. 2316); 1{ οογγεβροπάς ἴο ἴπ6 ροϑβί- σις Νίβδῃ 

(Νε ἢ. 2᾽ Εξιε. 4171).--.4ἅ πῶ λοϊα (Ων) 2.6  αςοοῦον τρπίο ελουαλ 
ἐὰν Οοα] ΠΌΒ πῶν (111. »καξο, ἷ.6. ογραρπῖδο, λοία) 15. ἃ ἰθοῃηῖοδὶ 
δχργαοββϑίοῃ, ιἰϑεὰ οδιεῆν ὉΥ ῥυ ϑον τυγιϊογθ : 2 Κ. 2421.33. 3. 
Εχ. 124-48 Νὰ, 9.6. 10:14 705. 510 (411 Ρ); 2 ΟἿ. 301.8. δ 4.51- 10:10 

ΕΖγ. 619}: οὗ νὴ έζογήμαρο ν.10.18 Ἐχ, 4432. κα, 866 ἘΖτγ, 

48 αἱ. ; πὶ σαδδαζά ο. κ1δ Εχ. 4116] .---}ὺ» ἐπ ἐλθ τποητὰ οὗ 4 δ1Ὁ 

 ελουαλ ἐὰν Οοα ὄγορλέ ἐλθε γογέλ ομέ οὗ Ἐρ»4) ἔχ. 3418 ““ Ἐὸγ 
ἴῃ. 186 πιοηίἢ οὗ ΔΌΙΌ μοι οσαπιδϑὲ ἔογίῃ οὐ οὗ Ἐργρί."---"8.ν 

πὲρ] Ἐχ. 1281,---Α, Τάοω τλαϊέ ταογίῆοο ἐδ ῥαξδουθῦ τρρέο 
7ελουαὶλ ἐὰν Οοά, (ενε}) τὐσοῤ απαᾶ οχθη] ἴῃ Ῥ (Εχ. 1.28.6) {πε 
Ῥδϑοῦδὶ βϑδογιῆοα 15 ἃ ἑαριό. ὙΤῆ6 ἔνο ἰδνν5, 1 15 ον ἀθηΐ, γαρτε- 

δϑηΐ [6 υδϑᾶρα οὗ ἴνο αἰβεγοηΐ σίαροβ ἴῃ [6 Ὠϊδίογυ οὗ [8 

ἔδαξί: νῆδη Ὠι. ννὰ5 σγιίδη {πΠ6 ν]οἴπὶ πρ Ὀ6 οἰἴΠογ ἃ Ὀυ]Οοΐκς 

οὐ ἃ ϑῆδθερ; ἤδη Ρ νὰβ νυϊίίδη, (ἢ 6 ομοῖοθ νὰ {|π||δἀ ἴο 8 

Ἰαταῦ (οἴ. Νοννδοῖκ, 276ὅγ. Αγολᾶοϊ. 1. ῬΡ. 147, 153, ". 1). 

Τα βυρροβιίου σοπιπι Ων πιδᾶα ΌΥ Βαγηχοηϑίβ 18 πὶ (ἢ6 ράϑϑονογ 
Δ)])}υάδά ἴο ἴῃ Ὁ. 15 οἱ ἴδε ““Ῥαβϑονδγ᾽᾽ Ὀγορεγίυ 80 Ἵοδ᾽Ἱεά, Ὀυὲ ἴδε ργείναϊς 
βϑογῆςςεβ οἤεγοά ἀυγίηρ δος 7 ἀδγϑ οὗ Μδζζοίδ (νος ἢ ̓πιπιοάϊδίοϊν [ΟἹ] οννοά 
δε εἰρδι οὗ [με Ῥαβϑϑβονογ), δ υὐδά ἰο ἰῃ ἴμ6 ΟὨτοηϊο ἐγ 5 ἀδβογίριϊοο οὗ ἴῃ 6 
Ῥϑϑβϑϑονοῖβ οὗ ΗἩδζΖοίκίδῃ δηὰ ]οβϑίδῃ (2 ΟἿ. 2033. ἱποϊυάδίηρ διοοῖς; 4:79 
οΔΙ|1εἅ, ἰῃ ἴπ6 ροίυγαί, ΟἿ: ““ραββϑονοζβ"), δηὰ δηδίορουβ ἰο πε ρδδοῦ- 
οἴετγίηρ»β, ἰἜγηχοά ἴῃ ἴπ6 Μίββηδῇ (ες έν 634) ἰς αρσίραλ ( 2), τ ΒΙ ἢ, 
δἰ Ἰοδϑὶ ἴῃ ἰαίες {ἰπ|65, ἰς νγα8 υϑι4] ἰο οὔΈγ οὐ ἴδ 8δπι6ὲ ἀἄδν 88 ἴδε ρ855- 
ονοτ, οὐ οὐ ἴδε ἰο]Ἱονίηρ, ἀδΥ ((π6 ἔογπιες νεῦα νοϊυηίΐαγυ, ἴδε διε νογα 
ἐτοδίεἁ 85 οὐ ραίοσυ : Εδογβδεῖπι, 706 7Ζερεῤῖε, ἐΐς ἩὔΖμιδέγν, Θο. Ῥρ. 
186ξ., 217). Βυῖ ἀνε (πουρἢ με δυϊμογν οὗ ἴδ ΟὨγοιίοϊογ τεσ ἀδοϊδῖνα 
8.5 ἴο (π6 υϑᾶρὲ οὗ (δες αρὸ οὗ Ηδζεκιδῃ οὐ ]οϑίδῃ,-- -ον ἱξ ἰ5 8 Βδθϊξ ἴο 
αἰιγίδυϊε ἴο δε ρετγῖοά οὗ [δες Κίηρ5 (ῃ6 σεγαπιοηίαὶ νὩΙΟἢ 88 υδ0Δ] ἴῃ Ὠ[8 
ον ἀλγ5,--ἰῃ15 ἐχρδηδίίοη πιυϑὲ Ὀς γοραγάδα 85 ὨΙΡΏΪΥ αυσϑιϊ δ] : 15 
1ϊ οσεαϊδίς (παι ἴῃ ργοβοσ ηρ ἀϊγοοίοη5 ἔοτ ἰδ οὔβογνδηςα οὗ δη ἱπιροείδηϊς 
τηϑι υΐου, ἰπ6 ΝΥ ον δϑῃουα Ὅς 51:|δ6ηἱ οὐ 118 Ἑσδηῖγαὶ δηᾶ ογιοϊαὶ οἱ πιδηΐ, 
δηά ἠοίϊςα ΟὨΪΥ ἃ βυδοτάϊηδίε δηά βεοοηπάδγυ εαίυτε ἢ Τῆς ορίϊηΐϊου ἰδδὶ 
δοηῖα ραγίίουϊαν δηά βρϑοῖδὶ ϑδογίῆοα 158 {μ6 βϑυῦδ)]εοὶ οὗ ν.3, ἰ5 βυρρογίοαά 
ἔυγῖδεν ΌΥ (δε 5ἴηρ. Ῥγοη. (“τῇ ἐ2᾽)) ἰῃ νοὶ 

7π ἐλο ῥίαοσ τολίολ γοελουσλ τὁλαϊ ολοοσο, ὅ..] τ2ὅ. Ὑμδαῖ 

πε γαα δηηῖδ] ΡΠ ρτ ΡῈ 5 ἀγα ἴο Ὀ6 ρογίογπγχοα δχοϊϑνοῖν 
ο ἴπ6 οὔδα βδαποίιδγυ 15 ἃ ροϊηΐ οὗ οδηΐγαὶ ἱπιρογίδησα ἴο {π6 

Ἰερ ϑἰαΐογ ; δηά {πε ἔογηχυΐα Ἔχργαβϑϑίηρ 1 5 γαρεδίθα ὈΥ ἢίπὶ 
, 
Ι 
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ποῖ 1655 [ἤδη 51Χ {ϊΠ165 (ν.3: δ. Τ. 11. 16. 16) 

ΒΕσΤΕΚΟΝΟΜΥ͂ 

Τῆο Ῥαδϑθονοῦ ἴοςος 

σοηβθαϊιθηίν, ἴῃ 50πΊ6 ἄσρταα, [15 οἷά οπαγδοῖογ (ΕΧ. 1.2531:-27 1ῃ 

]Ε) οὗ ἃ ἀοπιαϑίϊο τα. 

3 ΤΏου 54]1 ηοὶ οαδαῖ 

ρατυεοηφα δγεαα νι τῇ: 

δουϑη ὅ(α),5 ἐ«λαϊέ ἔδοι φαΐ 
ψ ἢ τ ὠπεαυσεπεα καξζός, ἴα Ὀτγοδά 

οἵ δϑῇιςοϊίοη : ,2Ὁ»γ, ἰη γεριἀδίίοη ζζοι 
εατεοεί γί οἱέ οὔίῃε ἰδηά οὗ ξρ»έ; 

ἴῃ ογάεγ (μδὶ 
ἴδου πιαγοϑί γοριθη»ιδόν (ἢς Ὧα}7 οὗ ἐδ» 
εογεῖγερ γγίλ ομἕ οὗ ἰἣε ἰδηά οὗ ξξργῤέ 
411 (ες ἀδγϑ οἵ ἰδ 11ἴ6. 

4 Απα ἑεανεν; «μαΐὶ ποὲ δὲ 56» ὃ» 
ἐλεο ἐπ αἱ] ἐᾷ» δογαδν σευξη ὅαγε: 
ἀπά δυρῆῃϊ οὗ {πε ἤἔδϑἢῃ 1 οἢ που 
βδογι σοί ἴῃ (Π6 Ἄνοπίπρ οὐ (Π6 ἄγοι 
ἄδγ 

σλαϊ ποΐ 
γοπαῖρ αἱϊνῖρχὲ (5) τρριΐο ἐδ πιογτι- 
ἐηρ. 

Ἐχ. 238 ΤΏου 541} ποὲὶ βδογίῆσο 
(ῃΠ6 δοοά οὗ πὶν 5δδογίδες: ψἢ 
εαυθηεφα δνεαα. 

Εχ. 2,435 Του 584] ποὶ 5'δυρδίες 
{πὸ ὈΪοοά οὗ πιὶν 8δεγίδεοα σῇ 
ἐεαυφηεξα δγεαα. (( ἢ. ἱπ Ῥ ἔχ. 1253.) 

Ἔχ. 2318 δευεη ὅα)}ς ὁλαϊέ ἐᾶλοι φαΐ 
μηἰεανεησα σαξός, δοοοταάϊηρ 85 ἴ 
δᾶνο οοπιπιαηἀοά ἴποο, αἱ ἰῃς ἤχοά 

{πιὸ οὗ (ῃς πιοπῖδ οὗ ΑΡΙΌ; ,“ 0» πη 1 
ἔδοι σα᾽πόεέ γέ οἱ οΥ Ερ»»έ. 

Εχ. 4418 δουθη ἐγ} 5λα]έ λοι ξαΐ 
μηϊεαυόμσα οαξζός, ὅκζο. (ῃεδῦῖν ὃἃ5 
25. 

Εχ. 143 Κοηνιδνμδεν ἰἢ15 ὅα») θη 
γε εαρς ογέΐ οἴμξἦ οΥΓἹ Ἐργρέ.. .: 
εαυληεα δγεαα 58.411} ποῖ Ὀς οαἴεδῃ. 

Εχ. 145 δευεη ὅ(αγε ἐλαϊέ ἑΐοτε σα 
τρἰσαυενσα σαξες ; αῃηὰ οὐ ἴπΠ6 Ξονθηιῃ 
ΟΑΥ 541} Ὅς 4 ροἱρηπιαρε υπίο 
]οῃονδῆ. 7 ὥύμϊσανεμεα καξές 5}41] 
δε εοδἴεπ (6 βδενθῦ ἄδυε; δηά 
Ἰοανθηδά Ὀγεδά 5841} ποῖ Ὀς βοὴ ὃν 
δες, α»αἶ ζραυον 5“λα1 ποέ δὲ ςξέξη ὃν 
ζἦσο, ἐπ αἷϊ 18}γ δογαεν. ((, ἴῃ Ρ Ἐχ. 
121. 8.20 7δν, 225.) 

Ἐχ. 2380 Αηά {πὰ ἔδὲ οὗ τῶν ἔδαςπι 
(15) τλαῖϊ ποὲ τοριαῖρ αἱ πέρλέ (05) 
υ01}} »πογμπίηρ. 

Ἐχ. 2435 Απὰ πὸ βδογῆος οὗἩ {πες 
[εαϑὶ (")π) οὗ {πὸ ραβϑονεγ Ἵ“:λαζζ ποῖ 
γεριαΐ» αἱ πέρλξ (7.5) ὠρεΐο ἐλδ πιογη- 
ἑηρ. (ΟΕ, ἴῃ Ῥ ἔχ. τ Νὰ. 913.) 

ΤΠδ ρῥγοδιδοη ἴο οδί ἰδανοηδά Ὀγεδά οἱἴδογ τ {[πΠ6 Ῥδ55- 

ονοσ, οὐ ἀυγηρ {ἴΠ6 7 ἀδγβ ἔο! ον ηρ,, 15 σοιηπιοη ἴο ΤΕ, Ὠιϊ., 

δηά Ρ. [Ι,μρανοησά Ὀγεδά ννὰβ ογδιἀάδθη αδἷβθο 85 ἴδε πχαίθγιδὶ 

οὗ Δῃγ πιεδὶ -οἴδγιηρ (μον. 211 610 (1), (6 στουηά οὗ (δ6 ῥτγο- 

ΠΙδΙΓΠοη πο ἀοαδί Ὀεϊηρ᾽ (δαῖ, 45 ἱπάπιοϊηρ᾽ ἃ 5ρθοῖθϑ οὗ ἔδεγιγδηΐδ- 

το, ἰδανθη ννᾶβ τεραγάβεαά δ ἃ βουγοα οὗ ρυϊγείδοϊίςοη δπὰ 

οογγυρίίοη (οἷ. οὐ Εχ. 1215 2318 [ῖ,δν. 211; δηά Ο770.3 ρ. 345, 

Μοῖ. 562. Ῥ. 203 ἔ.). ἰὐηϊεανθηθα οδἴκος (ΠἸΣὉ) δίομθ νεγε, ἃ5 

ἃ τῦϊα, ργεβεηϊεα 85 οἤεγιηρϑ (1,εν. 24 ὅ 82 αἰ.). ΤΠεΙΓ ἀ56 



ΧΥῚ. χ-7) 1903 

νν85 ποῖ, βοννανογ, οοηῆπϑά ἴο βδογθά ρυγροβαβ; 85 {μῈὺ σουἹά 

Ὅ6 ΡῬτγεραγϑά αυοκίγ, {πον ογα τπδάςβ ἴῃ ογαϊηδγυ [6 ἤθη ἃ 

τὰ 6841] ννὰ5 γεαυϊγαα σρϑαα!ν (1 5. 2814; οὗ, αη. 198 [υἀ4. 1619-21)͵ 

---ϑδευόηι αγ}9 ολαϊέ ἐλοιε σα το 12, ὅδ ..] ἴἴτ, πῤοπ ἐξ (566 
Ὀ61ον), ἴθ ννῆοΐα ρογιοά οὗ δρϑίϊπθησα ἔγοπι ἰθανθη Ὀδηρ᾽ 

ἰγεδίθα δ5 σοηαϊοηθα ὉΥ (ἢς ϑδογιῆσα οὗ 6 Ῥδββϑονεσ 1π|- 

τιξαϊδίοϊυ Ὁγαοθάϊηρ, δηα τεοριϊδαιεδ ὉΥ ἰῃθ οᾶπὶῈ Ῥγιποίρῖς 

ΘϑίδΌ 5 ῃθά τη {πε ἢγϑὲ ᾿Ἰηβίδησο ἔοσ ἴῃς Ῥαββονοσ, Α5 γοπηδγκεα 

ΑΌονο, ἴῃς νειοῦ σον ἃ ἰθηάθηου ἴο ἵγεαῖ Ῥαββονογ δηά 

“Μαξεοέᾷ ἴῃ σοπιδιηδίίο.---- 76 δγεαά οὐ αὐῆεσέέονε (ὮΝ ὈΠΡ)] 50 
οδ]]1εα, Ὀδοδιιδα, δοοογάϊηρ ἴο ἰγδάιτοη (ΕΧ. 1239.89 1η ΤΕ), 1 

ννᾶ5, ἰη {πε τοί ἰπβδίδηοσο, ἔοοά ργεραγοα ὃγ ἰδ ϑγδο]ῖθβ, δῖ 

[πε οἷοβε οὗ ἃ ἰοηρ ρεγίοά οὗ βεογνιίυάθ, ἀυγίηρ [6 δηχίοιιβ 

τηοϊηδηῖβ οὗ ἃ πιτγτγιοὰ ΗἸΡΉ : 1 ννὰ5 δοσογά! ΡΥ δάαρίεα Ὀοί(ῇ 

ἴο τη ηα ϑγϑοὶ οὗ τῆς ““ δῇήιοϊίοη " (Εχ. 47; οἷ. 113) ἀμδυγεα 
Όγ {πεῖν ἰογεΐδίμογς ἰῃ Ερυρί, δηὰ ἴο ἰοδά πε ἴο ἃ ρταίεξῃ) 

τεσο]]εοιίοη οὗ μεῖς ἀδ᾽ίνεγδποα..--- ; Ζγεῤτάαέίονι (Π]ΒΓ13)] οἔ. 
Εχ. 121} (Ρ ογ Η) “γε 5141] δαὲ 1 ἴη ἱγεριάδίη" ; δηά τῇς 

ΔΙΠυδίοη ἴῃ 15. 5213, “Ηδϑίθ᾽" 15 ποῖ δὴ δάδαιδϊζε γεηάδγιηρ: 

{πὸ ψνογά ἀδηοΐεϑ ΠυΓγΓΥ πιηρ]εα τ δἰαγηι ; οἷ. [ἢ νοτγῦ ἰη Ὀΐ. 

203 1 5. 2326 2 5. 4 Ρ5. 489 ὅ).- 47] ἐλ6 ἀαγ-ς ο7 ἐὰν 6] 49 63. 

ὅ-. ΤΠ ρυϊποῖρία 15 αραίῃ ἊπιρῃδϑιΖζεα ἰῃδὶ ἴῃ 6 Ῥαββονοῦ 
5 ηοΐ ἴο Ὀ6 5ΞδογΠορά δ {πε [ϑγδο 65 ον δοηια, Ὀυζ δῖ 16 

βδηποίυδγυ οἤοόβεη ὃγ Ϊεπονδῆ.---  έδλίηι ἀπ 97 ἐλ ραΐο5] 157. 

--θ. 25 ἐδ6 συθηΐη0} ἴῃς τδομηΐοαὶ ρῆγαβα υδεά Ὁγ Ρ ἰ5. ““Ὀ6- 
ἔννεδη {πῸ6 ἴνο δνδηΐηρδ᾽; 566 οἡ ἔχ. 12.-- Ὁ Ἱ δ 22] 2312 

2413 705. 829 (Ὠ32) τ Κ. 2ς861.---42 2λὲ ΞΚιχεοά ἐΐπιθ (ἼΝΝ) 77 ἐὰν 

οογεΐηρ ἡογέλ  ορι Ἐρ»έ 186 ““ἢχεά {ἰπ|6᾿ (Εχ. οὔ 1 5. 939 125) 
οὗ {πῸ ἀεραγίιγεα ἔγοπι Ερυρί ἀεϊεγπίπας [ἢ Πουγ οὗἉὨ 115 ἀπηυδὶ 

σοπηπηοπογϑίίοη ὉΥ ἴἢ6 Ῥαββθονεσ. ἽΟ ἀδηοίθϑ Ὦδγα ηοΐ [6 

Ῥογοά ἴῃ δα πηοηίῃ (Εχ. 1310 2418), θαΐ Π6 Ποῖ οὗ [6 ἄδγ, δἵἱ 

ννΒιοἢ {πε Ῥάαββονοῦ νν85 ἴο ὃ6 Κερί.---. Α4πῶ ἐλοι «λαίϊέ δοϊ οτ 
Ρατπαρβ εοοζ. ὈΦΔ τιδᾶπβ τερυαγίν ἴο δοΐΐ (1421 1 5. 218. 1δ 

ΧΥῚΙ. 8. υὉ»] μον ᾿ἰτετυΐδὰ ἴἴ, υϑεά ἰαϊοπιδιοα!Υ τ ὅθκ, 85 ἴῃ 3 κ 
ΟἽ ὃν [μεν. 19261 5. 1482 αἱ,, Εχ, 128 Ὑπῦ5 κ᾽ ΟὟ ὃν, 2318 ,45 α].---ἃ, 19] 
νὴ ἢ (πε ραββῖνε νογρ τεὸν: αη. 4115 ἔχ. 1.2161 5, 23 15. 661 (26. ἡ Β ἃ). 
-δ. ὕτνι κὑ] δ8 733.---Ἴ. πῦρ3}] οἴ, αἷϑο Νοννδοῖς, ᾿7εδν. Αγοῖ. ἴἴ. 153, π᾿ Δ. 

(καὶ ἱψήσεις καὶ ὀπτήσιι() ΘΧὨΪΡ115 5116 ΌΥ 5146 (ῃς οτἱ πα) ἰγαπϑίατοη, απ Ι | 
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δις.}: πδησα ἴἰ 15 ἀβίους ἴο ἴδε] αϑϑυγοά ἰπδΐ 1 σδπ Ὀὲ ἔδιγίν 
ἰτδηϑαιδαὰ οἰπογννῖθα ἤογεα; δηά ιἴ 15 ἴῇ ΔΠῪ οᾶ56 γειδγκαῦὶα 

τπδΐ {ἢ6 ἴδογπὶ οι ρ] ογοά ἴῃ Ὠΐ. 15 ἴπΠ6 οπα ννῆῃϊοῆ 5 υδεά ἱπ Ρ 

(Εχ. 129) ἴο ἀδηοίβ ἴπθ ργοσβββ [Πδί 15 ποΐ ἴο Ῥ6 δρρίϊεά ἴο {πε 
ΡΑβοθδὶ βδογίῆσα (““δδΐ ποῖ οὗ 1 τανν, οὐ δοϊίεαῖ ἐπ τοαίο (3 
23 93), Ὀυϊ τοαβί νι ὅτε ἢ. 51] νὰ ἄοος5 ηοΐ ἰη ἰἴβοῖ, 

1 5665, Εχργεβϑ ποσὰ ἤδη 20 γπμαζμ786 οὐ γπαῖό ΞΖ 207, φαζίηρ 

(ῃεηοα, οὗ ἔγιας οὐ σοόγηῃ, 20 γίῤοθη, αη. 4010 Τοεῖ 415), δηά δἱ 

Ιεαβί ἴω 2 (ζῇ. 4518 (δ ἃ {1π|6 ἤξη 1ἴ 15 γβαβοηδθῖε ἴο βῃρροβε 

(μαι {π6 ἴανν οὗ Εχ. 129 ννὰβ 'ῃ ορογδίίοῃ, δπά ἴῃς Ραββονογ 

σοηβθα θη τοαβίθα) δ᾽} 3 ὈΡΘᾺ ἰς αϑϑά οὗ ἐπε Ῥάδββονδγ (δ 3 

ὈΒΦῸΣ ΟΝ ΠΌΒΠ): 10 15 ΡΟβϑι 16 πεγεΐογα [παΐ, [που ρΡ ρεπεγ- 

ΑΙ Δρρ 6 ἴο ὈΟΙ Ωρ, 1 ΤΑΥ͂ ᾶνα ροββαϑϑθα {π6 νιάδγ, πιοῦα 

ϑθηογδί 56η56 οὗ οοοκίηρ,, δηά πᾶν ἴδτ|5 ἢανο ΘΟ ΔΡΡΙΙΟΔΌΪΕ ἴο 

ὑνῃδῖ, Ργοροῦῖν βρεακίηρ, ννὰ5 γτοδϑίεά. Βιιῖ (6 σᾶβα 15. οὔ 

ἴῃ ΨὨΙΟΝ 1 15 αἰ βου] ἴο σρθαῖὶς οσοηδάδηίςν ; ἴῃ νῖεν οὗ Εχ. 

129, 1ἴἃ πϑὲ Ὀ6 δαἀπρίί(οα (παῖ 4 ἀἸβογθηΐ ὑϑαρα πιᾶν ἤοῦα Ὀς 

Ῥτεβογιρδά, Ὀοϊοηρίηρ ἴο δηὴ ἂἀρὲ ῇθη (πΠ6 Ῥαββονοῦ νγὰς ποῖ 

γοαϑζ (δ ῥν), Ὀυιὶ ““ Ὀο!64.".--- Ζάοι «λαϊέ ἐγ τη ἐλο τποργηπῖηρ, 

απά ρῸ ἰο ἐὰν ἐθη15] τἰῃ6 Ιϑγϑϑ τα 15 δὲ ΠΡογίυ ἴο γαΐασγῃ Βόπιε, 
οὐ ἴπε6 πιογηΐϊηρ δέζογ {πὸ Ῥαββθονθσγ ἢ845 Ὀδθη δδίβθη.--- 7 μ7γε 

(π)5, ποῖ 21) 15 γδῖπεσγ ἃ ἕδλνουγιίβ ννογὰ ἢ Ὁ (οη 4}).---7Ὸ 
ἐλν ἰθη:5] 1.6. ἴο [ῃΥ Βοπιθ.0 ὙΠ δχργαβϑίοη 15 ἃ βυγνῖνδὶ ἔγοπι 

[π6 {ἰπ|6 θη 5ταρὶ ννᾶβ ἃ ποπηδάϊο ρεορῖβ, δηά δοίιδιγ Πνεὰ 

ἴη ἰδηῖβ ; 1 τοπγηαϊηδά ἴῃ 156 ἰοηρ' δέϊεσγ ἴπ6 “" τδηΐβ " Παά ρίνεπ 

Ρίαοα ἴο ρεγπιδηθηΐ “" Ὠοιι565᾽" (566 6... ἃ. γχ8 1951 5. 132 

2 5. 1993 2032: Κ. 1215). 
ὃ ϑ1χ ὅα7)}ς 5λα1ὲ ἐλοι Εχ. 135 (Ἰ1Ε) ϑονδϑὴ σαγς σλαϊέ λοι 

σα ερϊραυσησαῖ σαξος; απᾶά οπκ ἐλ ταΐξ ὠρπεαυέτισαῖ σαξές ; απαὶ οπ ἐδέ 

σευορίλ α(α,)», τλαῖϊ δὲ α 8οϊθσθθηῃ ϑδουορΐδ αὅα,), τλαὶ δ α ριϊρτιπιαρα 
ἈΒΒΘΠΊΌΪΥ ('αεόγείλ) ἰο 7επουαΐ ἰὮΥ (αρ)ὴ ἰο )ελουαλ. 
αοά; ἰῆου 541} ποὶ ο νοτγῖκ. 

Τῆς 5ἷχ ἄδυϑβ πιεδηΐ ἀγὰ ἴπε βυϑί δἱχ οὗ ἴη6 βανθῆ βρβθοϊδεά 

ἴῃ ν.8. ἼΤῆδ βανθηῖῃ ἀδῪ 15 ἴο θὲ πιαγκεά ὃὈγΥ ἃ γοϊ σίους σαῖμογ- 

ἱηρ,, δηά δρϑίθηζοη ἔγοπι ἰαθοιγσ ἴῃ ΤῈ {με ἢγϑδί ἀδὺ ἰ5. ραγ- 

του] ᾶγ]Ζεα ἃ5 5ρθοῖ δ] σοηλπηαπιογδίηρ' {πὸ Εχοάια5 (ΕΧ. 1480) ; 

Ὀυς [86 δενθηΐῃ ἀδὺ ([ΠἸου Ρ ποιδιηρ᾽ 15 βαιά γεϑρθοίηρ δὈϑίθη- 

[ἰοη ἔγοπι νοῦ) ἀρρϑδαΐβ, δ5 ἴπ Ὀΐ., ἴο Ὀ6 ἴπε ργίποιραὶ ἀδὺ 

οὗ {π6 ἔδαβί: ἴζ 15 πταγίκβεά, ν!Ζ., Ὁγ ἃ ἀαρ ἴο Ϊεῃονδῇῆ. [1 λας 
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Ὧδ5 ογὰ 15 ργορὸῦ βδθῆβε οὗ 2Ζζογύμαρο, ἴὸ ταυβὲ 6 βιιρροβδά 

(Εἴθμπι, ΤΠ Ρ,8Β.1} 432"; Ὀ11Π1πὶ. οἡ Εχ. 1.420) (παῖ (ἢ15 15 ἀβϑ!ρῃβά ἴο 

(Π6 βενϑηίςῇ ἀδυ οἵ με ἔδβαβί, οἡ δοσοιιηΐ οὗ πιδην οὗ [πε οἱ ἱρτὶπ15, 

αἴ ἃ {1π|6 νῇδθη [6 Ῥαββϑονοῦ τνὰ5 οοϊθγαίδα δ5 ἃ ὠορηεεςϊζο τιῖο, 

Ὀαῖηρ ΟὨΪΥ Δ᾽] 6 ἴο γεδοῦ {πὸ βαποΐμπδγυν τονναγάς ἰπ6 οἷοβα οὗ 

{Π6 βανϑὴ ἄδυϑξ οἵ αεδοζλ.: ροβϑιθίγν, οννενογ, λα ἀδηοΐθϑβ ἤοσα 

ἃ ἔεβίδὶ μαϊπογίηρ οὗ ριρτίπιβ (ἀπαίορουβ ἴο {πΠ6 ᾿αςόγοίβ οὗ 

Ὠ1.). ΠΩ] [ες ἔγϑί 15 τεργεβδεηϊθα 45 {πὸ ργίποῖραὶ ἀδὺ (Εχ. 

1214, οὗ. [ὲν. 2356 Νυι. 2817); δηὰ ἃ “" Ποῖγ σοηνοοσδίίοη ᾿" (Ὁ 
71) 15 δρροϊηΐεα Ὀοίῇ ἔογ ἰμαΐ δηά ἔογ {π6 βενθηίῃ ἀδγ (Εχ. 
1216 1.ν. 237:8 Νυ. 2818. 35), 41] τνογῖς, ἜἌχοθρί 1π6 ργερδγαίίοη 

οὗ ἔοοά, Ὀεοϊηρ ἔογδι θη οἡ Ὀοζῇ. Τῇ αἰβδγοηοος Ὀοίννθθη [8 

(Ὦτοα γαργοϑαηίδίοηβ ἀγα ηοΐ νόγὺ ἱπηρογίδηϊ : (Πδΐ οὗ Ρ,, Ῥεΐηρ 

(Π6 δἰγιοίοσ δηὰ {πὴ6 πιοῖα ὑγθοῖδθ, δ85 ἰδ6 ρῥτγεβιιπιρίίοη οὗ 

Ὀοιηρ ἴΠς ἰδίον (Π 6] 1|1Ζϑοἢ τη Ετεῆπι, Ὴ8.1} ττ42Ὁ. 

ΤῊΝ (οΥ ΠΝ) πιεᾶπϑ ἃ ραΐλογίηρ οτ αςοονεδὶν (7 ετ. οἱ (2), ἔγοπι Ἵν 2ο λοϊα 
ἔπ, οὐ ῆηπό, ὁπ οΐοσθ, 650. ομς Πε]ά ἴος ἃ γε! ρίουβ ρύγροβε, σανήγυρις, 85 2 Κι. 
τοῦ (1π ποηοιυτ οὗ Βδ΄ δ]), 15. 113 7οεὶ 114 2᾽ὅ (411 πηχυ"), Απιὶ. 531] : υδοὰ 5ρβοῖδ!ν 
(α) οὗ δε σιδίπογιπρ' οὗ ρ᾽]ρτὶπιβ οὐ ἰῃς εἰρθςἢ οὐ συ ρογηυπιογαγυ ἄδν οὗ (Π6 
Βεδϑὶ οὗ Βοοίῃ5, [νεν. 2255 Νυ. 2035 (Ὀο(ἢ Ρὴ) Νεῇ. 88 2 (ῃ. 78}; (δ) ἰῃ ἰδς 
ΡὈτεβεηΐ ραββᾶρε, οὗ ἴπε ριδίπεγίιπρ' οὐ {6 βενεηίῃ ἀδὺ οὗ Μαφσοίᾷ (ποῖ 50 
εἰβενῆογο); (ε) ὉΥ ἴῃς ἰαΐογ εν, οὗ [ἢ Εσαϑὶ οὗ ἵν εεῖκβ, 1οβ. 4412. 11]. το. 6 
(Ασαρϑα), ἰῇ ἴῃς ΜΊΒπηδΒ, Ζαρσίραλ, ἰὶ. 4, δις., Νὰ. 2826 ΖΦ, δηά ἴῃ (86 Τδῖπι. 
(μονυ, Οδλαϊά. 26α. 5.ν. Κρ }). ὙὍῃε ΠΡ πχεηίἰοηθα ἤεγα, 48 850 {πδΐ αδἱ 
{ῃς Εεδβίὶ οὗ Βοοίῃϑ, νν58 Ὠε]ὰ 45 ἃ ἔδοϊ οἡ {πε ἰαϑὲ ἀδυ οὗ ῃε ἔεβίϊναὶ; πὶ 
{πε οἰγπιοϊορυ ἱπιρι!εα ἴῃ ἰῃ6 τεπάεγίηρ, “ οἱοβίηρ ἔδϑίίνα " (1μεν. 2456 ΕΝ. 
Ων. ; οἷ. (ἀ ἰξόδιον) 15 ποῖ 4 ργοῦδθϊε οὔθ, οὔ δοοουηΐ οὗ δε πιογε βιεησγαὶ 
τιδδηΐϊηρ νὨοἢ {πα ννογὰ 45 (866 65ρ. 76ζ. οἱ Ἴ). 

Του «λαϊέ πιο ἐο τοογᾷ (πο ρῸ πΌΠ κ5)}] 5ἰ πα Πατῖγ Ἐκ. 1216 
(πν" δ πον ΡΟ 55) ἱπ Ρ. ὙΠα ρῆγαβε ΠονρῸ τῶν 20 εἷο τοογᾷ οτ 

ὀτεδιηι655 15 ἃ ΟΟΠΊΠΊΟΩ ΟΩΘ (6... [ἀ. 161} 2 Κι. 228ὅ.9); 1ῃ {Ππ6 

ΡῬτοβιδι το τοβρεοίηρ (6 ΘαῦΡαίη, Εχ. 2010 4,4114.16 χ., δηά 

οἴπον βδογθά βϑδβοηβ, [,μον. 1699 2481 σῇ. 

9-.19, ΤῊΘ Εθαβὺ οὗ ἯὟ 6618.---ἰὴ τῃ6 οἵἴπογ Οοάος, {Π6 γοΐου- 

Εῃσθ5 ἴο [ῃϊ5 ἔεαϑδὲ αγο---ἰὴ 1Ε, Εχ. 2316 ,χ432; ἴὴ Η (ν 

δαἀαϊοη5β ἔγοιπι Ρ ἴὴ ν. ἥδ. 19. 20) 1δν. 2415:29 (6 ἔννο ἰοανεβ ἴο θὲ 
Ρταβοηΐϊαά ἴο Ϊεπονδῇ, ργεραγεά νν ἢ ἰδάνεη, δηα ἱπιρίγιηρ', ἴῃ 

σοηίγαβί ἴο ἴΠ6 Ὀατίογ-5ῃθαΐ, οἤεγοα ἀυτγηρ ασσοί, [6 οοπη- 

Ρ᾽θίίου οὗ ἴΠ6 γεοατ᾽β παγνϑϑί); ἴῇ Ρ, [,δν. 2221: Νιι.. 2826]: ΤΠΕ 

Πδηη6 ““ Εδαβί οὗ  εεῖκβ " (ν.10. 16) ἄρσϑαβ ψι ἢ Εχ. 2422 2 (ζῇ. 
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818 (ς(,. Να. 2826 ὈΞΤΊΏ3.3) : ἴῃ Εχ. 2316 11 15 οδ]}16 4 τπ6 ““Εδαϑξί 
οὗ Ηδγνεβὶ" (ὙὙΡΠ Π); δπά ἴῃ Νὰ. 2836 τῆς “Ὁ δΥ οὗ ΕἸγϑῖ- 
ἔγυ 5" (ὈΥ92Π Ὁ))). [ἢ πιδκίηρ᾽ πὸ δ υβίοη ἴο με βγϑίέγυϑ, 
Ὁι. ἀϊετβ ἔγοπι 811 {π6 οἴμεγ σοάββ; ἴῃ 1Πε οαἱουϊαίίοη π᾿ ΒΙ ΘΒ 
τ ργεβογῖθαβ ἔογ ἥχίηρ ἴἢ6 ἀδίε οὗ {πῃ ἐδδίιναὶ (πο ἴῃ Εχ. 

2319 15 ἰεἴζ υπάεϊογπιποά, δηά ἰη Εχ. 2422 15 Ξ' ΠΙΡΙΥ ργεβσιρροβεά 

ὉΥ {π6 ιι56 οὗ [Π6 ἔδγπὶ ““ να κ5 ̓} ἴ ἀρτεος ὙΣἢ [,δν. 2450 (εχ- 

οσαρὶ παῖ ἴπογα, ᾿πϑίθδά οὗ ἴπ6 θερίππίηρ οὗ μαγνεϑῖ, ἢ ἢ 

ΤΡ νΑΓῪ ἔσγοῃι γϑᾶγ ἴο γϑᾶγ, ἃ ραγίίουϊαγ ἀδγ 15 βρεοϊδεά ἃς 

πὲ ἔγοπι νοῦ [Ὧ6 σοπιριυίζαίίζοη 5 ἴο σοπιπΊΘΠ06) ; ἴῃ ἴδε 
Θπηρἤδϑῖς ἰδ] ἃ ἀροη [ἢ 5δοοίδὶ πιϑδΐβ, δηὰ {πε ἔδοϊρθ ἢ 

Ὑνδιοῦ [ΠΥ 5πουϊά 6 αἰζοπηαάεδά, 1 πιαηϊξεσίβ [ἢ6 βαπια Ἰηΐογεςῖβ 

ὨΙΟΝ ργοάἀοπιηδία ἴῃ Ὠΐ. οἰβενῆογο.--- 9, δευόηε τοροῖς τλαζέ 

ἕλοις μι 6}7, τρεΐο ἐδ66: γον ἐλδ δερίρριηρ ο77 ἐλθ δίσζίο ἐπ ἐλέ 

οἰαραίριρ- σον δλαΐέ ἕλοις δορίη ἐο πιρρηδὸ» σουόη τοθολ5] οἴ. ἴεν. 
2316 (Η) ““Απά γα6 5841] φιυπΡογ τπΐο γοι ἔγοπι [Π6 πιοῦγον δέϊογ 

{[π6 Βα αίῃ, ἔγτοπὶ ([Π6 ἄδυ {πδὶ γε Ὀτίηρ᾽ {πΠ6 τνανο-5ῃεδΐῦ [πιεῆ- 

ἰοηδά ν.11]: βανθ βαρδίἢ8 5Π411] {πεζὰ 6 οοπιρΙεία": {πε 
τῇογα ργϑοῖβα δίς ἔο ον 5 ἴῃ [Π6 ποχὶ νεγβθ, Ὁ)" ὈΦΌΠ (πεσε 
(6 ΕΔΌΡ. πδπιῈ οὗ πε Εδϑίϊνναί, Ὁ ὈΦΌΠ Ὁ), ΝΊ. πεντηκοστή). 

10 Αηά δου 5:4]: λοζα (συλ) ἐδδ Ἐχ. 43 (ἸΕ) Απὰ δε ῥέζονέφπασε 
Ῥίρνίνιαρε οΥὙ Ἡεεῖξς απο εῆονα ἢ! οὐ Ἡγεεξς ἰἤου 5141} λοδαά πες (πόντι 
ἰῃγ Οοά. 19), τῆς Βεβεζγβ οἵ νῆθαϊ-παγνοϑςῖ. 

Ἐχ. 2316 Απά ἰδὲ Ριρτίπιαρε οὗ 
πατνεβί, (ἢ ἢγβιίσι 5 οὐ (ἢν ἱαθουτγπ, 
ὙΠΙΟΏ ἴδοι βοννοϑί ἴῃ (πς δε]ά. 

Μοϊα] ν.1.---Α,167 ἐδα τιθαδγα οὗ ἐλθὲ ,»ε6- οἱ οὔγεγίηρ οὐ 

ἐλέμο λαμ (125), τολίρλ ἐλοι ὁλαΐέ ρίυδ; αἀοοογπρ ας ͵ελουαὶλ 

ἐὰν Οοα τλαΐὶ δίσες ἐλ66] ἴα ὁβεγίηρ νυ Βοἢ ἐδοῦ ἰ5 ἴο τῆβκα 
ἰ5 ἴο Ὀ6 ἢχεοά Ὀγ δἰπη561ξ, δοοογάϊηρ ἴο ἴπ6 ἄερτεα ἴθ ψΒϊοἢ 

]εμονδῇ πδ5 Ὀ]6ββεά ἢϊπὶ ἰῃ ἴΠ6 γϑδαῦβ Παῖναβί (οἷ. ν.17, πεσε 

[Π6 58π|6 τις 15 εχίεηαάεαά ἴο {πε οἴπογ ἔνο ἔδαϑίϑ). Οη ἴδε 

ψογά γεπάσδγοα γπηεασμγο, 566 Ὀεΐον,.---11, 4:4 ἐλοι ἐλαϊξ γο)οῖσο, 

ὧὥο.] ἔογ [π6 εἐχργεββίοῃβ, 566 127-12 ("ἐς [μοντ6}}18 1439 
( “τ6 βίγδηρεγ, {δε [δίμεγίεββ, ἀπά ἴπ6 νιάον ᾽.--13, Τῇε 
τηοῖϊνε ἔογ δυοῦ ποβρί δ] γ ἰονναγάς [Π6 ροοῦ, ἃ5 Ὀεΐογε (1515) 

9. 19 ἼΘοη] 80 ν.18. 18. 31. 33 (οῃ 113).---10. Π 9] οὔἱν πεγα ἴω Ηεςρ. : ἴῃ Αγβϑπι. 
σοπηποη ἴῃ ἔπ 56η586 οὗ σωήοείδρις», ἀπά ἃ5 δᾶάν. ἃςο. ΞΞ2»Ὁ γαξίονιδ, σοζογά ες 
ἴο. διρ. ΟἹ. ΣΦ: Κῶ (ΞΗΞεὍ. "ἡ; Ὀϊ. 1.8 ΖΦ πρὸ (Ξ"3ὺ, Εχ. 125 1651 ξλ{-Ξ 9. 
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ἰονναγάὰς {π6 τηδηϊπιιίοα σαν: [6 τεϑοοϊθοίϊίοη, ν]Ζ., οὗ [Π6 

Ὀοπάεαρε ἴῃ Ἐρυρῖ, ἔγοπι νοῦ, Ὁ [οπονα 5 πεῦου, [5γδ6]}5 

ἰοτγείδίπεις δά δε γεάβεπϑά. 

18-1δ, Το Εθαβί οὗ Βοοίμβ.---ἰπ (ἢ6 οἴποῦ Οοάεϑ, σοτρ. 
ΟΕ) Εχ. 2315 4422; (Η) [μὲν. 2390. 40. 418. 42,48. (Ῥὴ 1,δν. 2338:88 

894. ς. 40 Ν, 2012.:8.,. ΤΠ ἔεασὶ τννὰς μεῖά, δοοοσγάϊηρ ἴο 1Ε, αἱ 

{πΠ6 εηά οὗ ἴΠ6 γεᾶγ: δοοογζαϊΐϊηρ᾽ ἰο Ὠΐ. (ν.13. 1 δηά Η (1μεν. 
2439. 41. 42), 1 ννὰ5 ἴο Ἔχίθηά ονϑῦ βδενθὴ ἄδυϑ, ννῃϊοῆ γα ἢχϑα 

ΤΊΟΓΘ ὈΓΘΟΙΒΟΙ͂Υ ἴῃ Ρ ἔογ {πε ᾿δῇ ἴο {πΠ6 2Ζιβὲ οὗ ἴπε βονθηςῇῃ 

πιοηϊῃ ([μαν. 238-86), ἃ ΒΡΟΓΠΌΠΊΘΓΑΓΥ ἀδγΥ (ποῖ ποίϊοεά ἰη Ὀ1.), 

τιλτκεα Ὀγ δὴ ᾿σεόγοίζ (ΔΌονε, οη ν.8), θεϊηρ ορβεγνεά ου ἴδε 
22ηἃ (Ὁ. ν.39. 800 Νιι. 2036:38), [Ιη ΤῈ, 1Π15 ἔδϑίϊναί 15 οδἱ δά [Π6 
ΓΕ ασί οὗ [πηραἰμαγίηρ" (ΝΠ 2Π}); “Εδαβὲ οὗ Βοοίῇῃς" 
(ν.13.16. 4110) ᾿ς. [ῆ6 ΠΑΠπΊ6 τι56εἀ 4'5ο ἴω Ρὶ (1ωεν. 2484), δηᾶ ρεηδγ- 
Αγ ἴῃ {πε ἰαἴογ ῬοοΟΚΒ οὗ {δε ΟἿ. (Ζεοϊ. 1416. 18.190 ἘΖγ, γί 

2 (ἢ. 8137): Ὀεϊηρ', 45 1ἴ βθεπιβ, (πε πιοϑί ροριιαζ, δηά ψιάθν 

οὈϑογνοά, οὗ {π6 ἰἴγοα δϑεναίβ, 1 15 αἷθο βοπιοίπιοϑ οδ δα 

ἘΠ Εδαβι᾽" (ογ “" ΡΠρΥ παρε ᾽), κατ᾽ ἐξοχήν, τ ΚΚ. 83: 66 (-- 2 (ῃ. 

53. γ8) ΕΖ. 4530 Νεῆ. 814, οὗ, [,μὲν. 2389 (Η) 1 Κ. 1283, 

ΤΠδ ἤδπιὸ “ Εοδαϑίὶ οὗ Βοοίῃϑ᾽᾽ ἰ5 δάορίεάἀ ἴῃ Ὠὶ., 45 αδἰγεδάν ἱκηοννῃ, 

ΜΠ ΒουΣ ὀχρίδηδίίοη : ἴὲ ἰ8 Ἔχρίαίηθα ἴῃ ἰῃς αν οἵ Ἡ,, ἴεν. 229-32, ἤεγα 
(86 5γαοῖθ5 ἀγα οοπιπιδηάδεά ἴο ἰαἴκα ““(ἢς ἔγιυϊ οὗ ροοαϊγ ἔγεἊβ, ἔγοπάς οὗ 
ρδἰπι-ἴγεοϑ, απα Ὀοιρἢ5 οὗὨ {ΠΟ ἴγεοβ, δηαά ρορΐδγβ οὗ δε ψδαγ [αῦονε οὔ 
13],," δηά ἴο ἄννε!!] ἴῃ Ῥοοίἢῃβ (π|3Ὁ) ἕο βδενεὴ ἀδυ8 (εἶ. Νεῖ, 8.418). ἴο τεηχίπα 
(Ποπὶ ονν {πεῖς δηςοβίογα ἢδα ἀννεϊὶ ἴῃ θη ἀυτίηρ πεῖς ρα βϑϑαρα ἰΠγου ἢ 
{πὸ ν]Πἄογηθ55. Νὼὸ ἀουδὲ (ἢς τοδὶ οτἱρίη οἵ [ἢ15 δδίυγε οὗ {π6 ἔδδινα 15 ἰο 
Ὅς ἐουηά ἴῃ [86 εὐδίοπι οὗ (δ ν]Πρεγβ ἀπτίηρ {πὰ νἱηΐαρε ἰδἰκίηρ ᾧρ ἰδεῖν 
δὐοάς ἰῃ δα νπογαγαάβ ἰῇ ἰοπιροσγαγυ Ὀοοίἢ5 δηά δυ(β : σοπρ. Ἐοδίηβοη, 
11. 81, νῆο, βρεαϊίπρ οὗ ΗἩδῦτγοῃ, βϑαυϑ, “"ὙΤπα νηΐδρα 15 ἃ βεββϑοῦ οὗ δι αυν 
[οἴ 15. 16}0 7εγ. 2530] δηᾷ γεϊοϊςϊηρ' ἴο 411]; ἴῃς ἰοννῇ 18 ἔῃεη ἀεβεγίεά, δὰ 
(86 Ῥεορῖς ᾿ἵνε ἀπιοηρ (δε νπεγαγάβ ἴῃ (6 Ἰοάρο8 δηά ἴῃ ἰεηΐβ᾽" ; δπά 8ε6ὲ 
υγίμοσ οὐ [,ον. 2442, 

15 ΤΠ ΡΙρτίπιαρε οὗ Βοοίῃ5 ἴπου 
5ῃ41ϊ Ὠοϊά {πες (ν.19) τόνε αα»5, 

Ἐχ. 2318 Απά (δε ΡΠρτπιαρε οἵ 75- 
δφαΐϊδλογίηρ (ΚΣ 2Π) δἵ ἰπ6 ρσοΐπρ οὐ 

τη λοι ραϊλεγεςί ἐρ (Ἴ5ΌΝ3) ἔγοπι 
(ἢν {πγοϑῃιηρ.- ἥοον δηᾶ ἔγοπιη (ὮῪ 
ΔΊ ΠΘ-ΌΓ688. 

1δ ων ααγὲ ἰῇου 58]: Ζεθρ 
ιζργένιπρε υπῖο 7ολουαἦ γουτν αοά, 

οὗ {π6 γεᾶγ, τὐλεφη ἔλοιε σαίδεόγεοί ἐπ 
(Ἴ90.3) ἐγ Ἰαθουγβ ἔγοπι ἴῃς δεϊα. 

Εχ. ,43 Απά {πε Ρηρτίπιαρο οὗ 
7ιραΐλογίηρ, αἱ ἴῃς σοπυηρ τουηά 
(οῃδηρε) οὗ (ες γεϑᾶγ. 

ἴμεν. 243 (Η) γλθη γε ραΐλεν τη 
(0350 3) (ἢς ργοάιος οὗ πε δαγίῃ, γος 
518}} ζεοῦΡ 7ἐδοναλ' ς Ῥιϊργίνιαρε δευένι 
ας. 
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Τῆδ νϊηΐαρε ἴῃ Ῥαϊεβίης [4115 ἀρουΐ ϑερίεμηθοσ, βοπῖα ἔουζ 

ΠΟ ἢ 5 αἴξοσ ψηθαῖ-Παγναϑβί.---14, Α4ηπώ ἐλοι σλαδέ γογοῖσε, 5 .] 
οἷ, ν.ἢ}; αἷδο ἴνὲν. 230 (Η).---έσαιδο (οὐ τυλθη) 7ελουαὰ ἐὰν 

σοά «λαϊὶ δέδες ἐλ66} τ4330--- 716 τοογᾷ ΟἹ ἐὰν λαπα5) οἡ 27.---Α πᾶ 
ἔλοιε «παϊέ δε αἰϊοροέλον 7ον μ{] ἴῃ ἔεβεϊναί! 15 ἴο Ὀ6 δῃ οσσαϑίοι 

οὗ υπδ]᾽]ογεά ἸοΥ ἔογ {πὸ ὈΪ6βϑίηρ' οὗ ᾿επονδῇ γοϑίϊηρ προη [Π6 

ργοάμπος οὗ (Π6 50ο]]. 

10-1. ΟὐποΙαΐηρ Βυμητηασγυ. ἘΕἾΨΘΙΥ 12410 18 0 ἈΡΡΘΆΓΣ 

ΔΏΠΌΔΙ1Υ, δὖὺ θ80} οὗ {80 ἔπΙθ0 ῬΙΙΡΥΙΔρΌ8, δὖὺ 080 ΟθηΐΤΑ] 

ϑαμποίπδσυ, τὰ δὴ ΟΣ Ωρ Β00}} 8ἃ8 18 Ιηθ8 8 Θ}8}0]0 ἷπη ἴο 

ὈΣηρ᾽.---ΤῊ!5 τυ] οὗ οἷά ϑγϑεὶ 5 τερεαϊθά ἔγοπι 1Ε, ἢ 

δα! Ἰοη5 δοοοπιπιοάδιηρ' 1 ἴο {π6 5ρίγιῖ δηά ρίδη οὗ Ὠϊ. 

} Ζάγεο ἐΐηιες ἐπ ἐδ γέαν Εχ. 23} 7 λγεθ ἐΐμιες ἐπ ἐλε γεαν 
“λα αἱ ἐᾷν ν»ιαΐες αῤῥέαν ἐπ ἐδέ 
2γεσσηοε ΟΣ 7εδουαΐ τᾺγ αοά ἴῃ (6 
Ρίαςα νυνὶ ἢ 6 541] οὔοοβα.. . ὁ; 

λα! αἱ ἐᾷ» νιαΐες αῤῥέεαγ ἐπ ἐδ 
2γέδθηοέ οΥΓ ἴῃς Ἰ,ογὰ ἡελουαΐ (τε- 
Ῥεδίεά 2455, ψ  ἰἢς δα άλίου οὗ “ἢ ς 
Οοά οὗ ϑ5γβϑοῖϊ,᾽ δὲ (ῃς εηὰ). 

αηπα πολιο σλαϊ Εχ. 24 τ-- ̓ ν Ἐπ ποης ὡτδαΐ 
αῤῥέαν ἵη ]εμονδῆ 5 2γέδοριοσ δρηῤίγ. αἀῤῥέαγ πῆ ΤῦοὝν.' φγέδονοσ ἔριν 

(ϑρεοῖδι!ν οὗ Μαδχοίδ). 

422εαν ἕρ ἐλ6 2γόξόροῦ 977 [8 κἰδηάϊηρ ρῆγαβε ἔογ νβ την 

[πΠ6 βδποίυδιυ 45 ἃ ὑνουβῃιρροσγ, 65ρ. δὶ ἴπ6 στεαΐ μι ρτπιαρος 

(Εχ. 4433.24 )ὲ. 41111 5. 132), Ῥὰᾳξ αἷδο Ὀθϑιά8β ([5. 113. [π ἰ5 
οννανογ μα ὉῪ πλὴν (566 Ὀεῖον) [παῖ [ἢ Ἔχι στρ ρυποιιδίοη 

ἄοες ποῖ τεργαεβαηΐ {π6 ογἱρί δὶ νοοδὶ!Ζαίίοη, δηὰ πὶ [Π6 γυς 

56η56 οὗ {δε ρῆγαβε ἰ5 "566 ἴπ6 ἔδος οὔ ]εῃονδῇ, ὦ.6. νὶϑιΐ 

Ηἰπὶ 845 ἃ ϑονεγεῖρῃ. ΤὉῇῆε ρῆγαβα 566 ἐλ γασὲ οἤ 15. υβεὰ ε͵56- 

ποτα οὗ σοιιγίιοετς οὐ οἴμεγβ δῃ)ουηρ δοοαθδ5 ἴο {πὲ τουδὶ 

Ργδβθησα (2 5. 418.14328.52.2 Καὶ, )εῖ9 Ἐςι, 116)ὴ, Οἱ ῥ5. αἰ χ7}5 

18. πον ἽΝ] ογεἶἦν το]οϊοἰπρ', 1.6. ποιρὰξ διεὲ το]οϊοίπρ', αἰδορείλεν τε]οϊοϊπρ : 
80 2839 15. 167 1τοἱἱ [ετ. 4253) Τοῦ 109}3.---16θ, (δἰ5) "5 ΠΕ] ἐηὶ 2γέβεηιοε οὐ ἃ5 τ Κ. 
125 Ῥ5. 16}9 217 αἱ. 50 νυ πκῚ;} Εχ. 5433, πἰκ ῦ Εχ. 4433 Ὁτ. 411}, ΠΣ 
1 5. τ: οὗ, "9 ΠἸΚ δ 15. 113,2} 1ΜΚ) ΕΧ. 23} 4435, Ὅ9 ΠΝῚΝ 5. 423; ὃκ πΧῸΣ 
8 ΕΧ. 2377; οπὺνκ ὃκ ΠΝ Ρ5. 848. Βαϊ (Π6 σοηβίγ. υυἱτμουΐ πα ᾿ς αἰδῆ- 
οὐ: αἸΝ ἢ 5 τογα ἡδίιγα! ν νοςδ]ὶΖοά πἸκΊδ; Δα ἔδησε ΠιΔΩΥ βομοΐαγπ 

(6.9. 665.; Ὀϊ. οη ἔχ. 2315; Νοννδοῖκ οἡ 5. 425; σβεγπηε, οὔξ. πα. οὐ 15. 113) 
{πη (μὲ (86 οὔρίηδὶ νοςα]Ζαίίοιι ἴῃ 411 (ἰΠ65ς οδϑεβ νν8ὰ5 (αἱ, ἔον υυβιοῦ ἴα 
τος 655 οὗ {ἰπ|6ὲ (πε ΝΙΗ, σαπις ἴο Ὀ6 Ξκυρο((υἱεὰ (ἢ ΠΝ ἴῃ « 5. 133 ον πκο, 
αηὰ ὃκ ἔον πν ἴῃ ἔχ. 2317) ου δοοουηΐ οὗ ἴῃς οδ]εοίίοη ζεῖ ἴο ἐπε εχργοββίου 
““ βεείηρ οὐ." Τμε ροββϑίθι εν οὗἁἨ {μ158 νῖενν Ὀεϊηρ' σογγεοῖ πλιϑὲ θὲ τεοορ- 
ηἰζεά (οἴ. Πο]." οἡ 15. 113) : πιοῦε οδὴ βαγαὶγ Ῥὲ Ξαϊὰ ; πικνῸ (41 οπς)-εο σϑεαν 



ΧΥ͂Ι. 14--.,,) [99 

(π|η); 64809.5.-.-7ὰν ΟοαἹ] 131..--17. Ευόνν πιᾶαη λα ρίνε 
αεοογήζηρ ο δὲ οἹ οὗ δὶς λαμ, ὅ᾽ς.] ἴῃς. νογάς Ὄχρίδιη Π6 

Ιαϑῖ οἶαιιδε οὗ ν.16: ὄδὄνοῦυ πιδὶ ἰ5 ἴο Ὀγίηρ ἢ πὶ δη Οβδγηρ᾽ 

διιοῇ δ5 ἢ15 “" βαπά " (ν.10 1256) σδὴ αβοτγά ἴο ρῖνε (οί. ΕΖ. 465-11). 

ΧΥῚ. 18-ΧΥ111. 22. 7Ζ7ε Ογὔἥεε- Βεαγέρς 97 116 7 εοογαςν. 

Τα ἀρονο 15 8 οοηνοηϊδηΐ {Π|6 ἔογ (Π6 σϑοϊίοη ἤογα Ὀδρίη- 

Ὠΐηρ, πε συδ)]εοῖβ ἀθαϊς ἢ Ὀεϊηρ μέρες (1618.-20 1,γχ8:18) Αὐηιρ᾽ 

(1γ1:30), Δ γέοεές (181-8), δηά 2 γορῤλεῖς (τ89.33); μὲ 163].- 1517 (οη 

[Π6 ρυγν οὗ γεϊρίοιιβ νογϑ ἢ ]Ρ) ἔογπιβ δὴ ἱηίγυϑῖνα οἰεπιθηΐ, 

τν Βιοἢ οτἹρΊη ΠΥ ρεγῆδρϑ βίοοά εἰβεννογα. 

ΧΥ͂Ι. 18-90. δυάξζοβ ἃῖθ ἴ0 ὯὈΘ δρροϊῃηὐθὰ ἱπῃ {80 ψϑσίουβ 

ἴον οὗ 5180], ὙῈῸ 81:06 (0 δαὶ ηἰδίθσ 108 0100 τ ἢ ΡΟ 
διὰ 81} ρ10}088 οὗ τηοΐλγθ.---Τ δ οἴδογ Οοάδϑ ἰη τΠ6 Ῥεηΐ. ρζγο- 

ΞΏΌΡΡοΘἝ ἴπ6 αχίβίθηοα οὗ υᾶρεβ, δηά ἱποιϊοαῖα ἴπ6 ἀν οὗ 

Δα πη η]ϑἴοτηρ᾽ 5010 6 ἱππραγι δ! (ΕΧ. 221,8. 6.8 1.δν. 10}Ὅ- 844) ; 

ῬὍιςΓ {πον σοηΐδίη 20 Ρῥγονίϑίοηβ γεϑρδοίηρ ἴπ6 δυϊπουιν ἰη 

νν Πιοἢ [Π656 [μποίοη5 ἀγα ἴο γοϑι δ. 

Ιῃ ἃ ραϊγίδιομαὶ βοοϊεῖν, ἴ8ε πδίυγαὶ συδγαάϊδηβ οὗ υϑίϊοα ἀγα ἰδ πιδῃ 
οὔ Ἰυάρτηοης δηά ὄἼχρογίθηςο ἰῇ ἃ ἐπρο, {86 ἢοδάϑ οὗ ἔδπι11165, οὐ “" οἰ δθὺβ 
(5εε ου 1012; ἰπυ5 ἱπ ἃ πιοάεγῃ Αγδῦ οοπιπιυην ἰμΠ6 Ὠεδά τδη οὗ (ῃς 

ἷδλεοςο, {π6 ν] Προ Και 12 τ  υγἢ), αϑϑίϑίεα ΌγῪ ἵννο οὐ ἰἤγες οὗ ἐδε Ρ ξεὲ δαὶ ἱ 42 .3 Ξ] 
Ῥείης!ραϊ ᾿ππδριδηΐς, Ἰυρ5 ἰοςδ] οα568, ἄρρϑαὶ ἴο ἃ ξιρῇῃεν ἰγσϊδυηδὶ θείην 
τταπίεα οπ πεοοϑϑαγυ (Ραΐργανο, Ἅγαδία, ἴ. 228{.)ὲ ἘΕτοηι Εχ. 21 
227: (61) (ον, τ 5. 232 ἃ πδὺ Ὅς ἰηΐεγγεά ἰπαὶ ἴῃ δηοίεηϊ ἰϑγαεὶ Ἰπάρτηςηί, 
Θϑρϑοίδ]ν ἰπ ἀΠἤου] οὐ σγαοίαὶ οα868, ννὰ5 τεραγάδά 85 ἃ αἰνίης ἀδοϊβίοῃ, 
απ ἀεϊϊνετεά αἱ 4 βαποίυδγυ : οοπρ. Εχ. 1815δ(. 19.253. ὙὙΏΟγα βϑοκίηρ ἃ 
αἰεοεϊϑίου δἱ ἰανν 15 οδ δά “" ᾿Ἱπαυϊγτιηρ οὗ Οοὐ," δηά οἷν!!! ἀδοϊβίοηβ ἂγὰ βίγι θά 
ἐΠε ““5ἰδίυϊεβ δηά ἴδνν8 οὗ αοά." (Οἵ, ἰῃ6 Ἡοπιογῖς οοποερίίοη οὗὨ δέμωστες, 
4.5 Ἰυάρτηεηϊβ. αἰνίηεῖν αἰοϊαίοα ἰο 4 Ἰυάρε (72. ἱ. 2428 ἢ), Μαΐπε, “ποίη 
Ζαῦν, οὮΔΡ. 1.). Τμε Ὀοάγ οὗ Ἰυάρε5. ψποβε δρροϊηϊπιοηΐ ἰο δϑϑϊϑὶ Μοβεβ 
15 ἡδιγδίεα ἴῃ Εχ. 18 ὅο ἠοῖ, βοννενεῦ, ἄρρεαγ ἴο ανε ὕδοη ἃ ρογπιδηδηΐ 
Στιβ! υἱοη : ν6 ἤοδγ ἰδίεγ οὗ ϑαπιεῖ δα 15 8οη8 ροβϑεϑϑίηρ ἰοοϑὶ δυϊμογίν 
8.35 Ἰυάρεβ (1 5. γ}5 1} 812. 123.) δῇσγ (ἢ6 6ϑίδ ΠΙ5Ὠπιδηΐ οὗὨ {π6 τποηδγοῖν, 
ἘΠ Κίηρ' παίυγα γ Ὀεσδπις {Π6 βυρτγοιηα 1 οἷδὶ δυϊῃογιεν, μου ἢ ργοῦδΌΪν 
ΟὨΪΥ βρεοΐαὶ οα565 ψογε δαϊ]υάιοδίεα ὃν πῖπιὶ ἴῃ ρεύβου (οξ, 2 5. 8:8 14.16.13. 
51.6.7 Κα, χϑ. 168. ,Χ1 7εγ, 221δ,.., 1ς, τ6ὅ 76τ. 2200); ““ργΐϊηοθβϑ, δηά πιοηθογβ οὗ 
τε γογδὶ ἤου8ς, ἀγὰ αἷξο δ᾽ ἀεὰ ἰο 45 Ἔχογοϊβίηρ 10 61014] ἑπποϊίοηπβ, [5. 13 

φἱ ἃ βαῃοίΐυδσγυ οοουγβ [58. 16'3,.----ῷ 13}] 80 ἔχ. 2217-: 43 Ὠϊ. 2ο}3 (Π:}3}}7. 
Τῃςο υδϑι8] ἔογπὶ 15. 5})] (Ὀυϊ πόνον ἢ ἃ βυδῖχ) Ποῖον (Πα 405. ἴοτηι 
ννα8 1,3) (Βὅ. ὃ 6644) οΥ 513) (Ενν. ὶ 2559), ογσ ψ βείποεγ πάθεα ἴὲ ννὰ5 ἴῃ υβ8ς 
«ἰ 411, πιυβδὶ γοπιδίη ὑπαοιογηηρά. 
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4.4 Μίο. 41.039 ]εγ. 211}. 223. ἘΖ, 455 αἱ. (οἴ. 2 5. 153); δηά “"7υάρος 
ἰῃ Ηοβ. 77 14.9 15. 15.232 Μῖο. γῇ Ζερῆ. ,κ,3., Αοσρσογάϊηρ, ἰο 2 (ΕΒ. 195} 
7εοθμαρθαϊς εϑίβὈΠ5ῃεα ἃ πιογα ΠΙΡΏΪ ογρδηϊζεά Ἰυαϊῖςϊαὶ ϑγϑίεπι, 
ΔρΡΡοιηίίηρ, νὶΖ. ἡιαρὲϑ ἴῷ ἰῇ οἱϊ65 οὗ 7υάδῃ, δπά ἽἼοπϑιυϊηρ ἴῃ 
]εγυβδίεπι 4 ἰγίθιιηδὶ οοηϑβιϑιϊπρ οὗ 1 ενιε8, ργοϑίβ, ἀπά ποδάβ οὗ ἐδ π!ες, 

Ροϑϑεϑϑίηρ βΌυργοπια δυο ἰὼ οί δοοϊςβἰαϑίῖοδὶ δηα οἷν! οδϑ68. [ἢ 
115 Ὀτοδάονγ ἐδαίυγες, [πε ᾿υἀϊοδίωυγε {π5 65.805 δα ΌὉγ [ἐμοβμαρδδὶ ἀστοος 
τευ γον ἢ πὸ ϑγβίεπι ρῥγεβογιδεά--οὐ γαῖμογ ργεϑυρροΞβεά--ἰη Ὁ. 
1η5}8 (φιν.). Τῃς ἀεῖδ!15, οννενεγ, οὗ ἰδς ἰυά!οῖα! ἰηϑιυἱΐοπς οὗἨ ἴπς 
Ἡδῦτγοννβ αύὰ ποὶ ποννῃ ἴο τι5 : 1{ 15 {πι15 υποογίδίη, ἔογ ᾿ἰπϑίδηος, ἡ μοῖπες 

{πῃ6 ““)υάρ65," ψοβα δρροϊηϊπιοηΐ ἰ8 ργαϑογί θεά ἤεγε, τνεγε ἱπάοροηά- 
οηὶ ἀδρυίῖ65 ἀρροϊηϊεα ὈΥγ {πὲ Κιηρ, οὐ Ὑδείμοσ ἰΠπῸΥ αγα ργοϑιἀςηῖς, 
οὗ 45356550Γ5, οὗ {πε ἰοοδὶ Ἵσουης 5 οὗἉ “ ε] 6 γβ,᾽ αιδ! θεὰ Ὀν {μεῖς ϑυρεῦος 

ἰοοδηΐοδὶ Κπονίεάρε ἴο ἀϊτγεοῖ, οτ αϑϑιϑὶ, {με ἰδίίεγσ. Τῆς ἔννο ἄγ πχοπίϊοποά 

85 δοίην ἰορείπεγ ἴῃ 213, 

18. μεζρος αηια οὔῆοονς τλαὶζ ἕλοις αῤῥοΐηέ ἔλεε ἐμ αἱ ἐὰν 
φαΐος (1213), «ολίολ ͵ολουαλ ἐὰν ΟοΩ ἴς ρίυΐηρ ἐλδο (165), σεςογά- 

ἤηρ 1ο ἐὰν ἐγίόος (113. 16}}] ηο δἰζεπιρί 15 τιδάς ἴο τερυίΐίδία τς 
ἀεῖα!!ς οὗ ἴῃς ᾿ηδετυτοη, δυο 85 πε πιεῖποά ὃν ψῃϊοῦ τδ6 

Ἰυάρεϑ ἀῦὲ ἴο 6 ςεἰδοϊεά, {παὶγ υπηθαγβ, [πΠ6 ογρδηϊζαιίίοη οὗ 

1ῃ6 σουτγίπ, δες. ; [πΠ6 ΥντΙΘΓ σοηΐδηΐβ ΠΙπΊ5 6 1 ἢ ΔΕ γπληρ 

[πΠ6 Ὀτοδά ρυίποίρίας παΐ ργονίβϑίοη 15 ἴο 6 πιδάβ ἔογ ἰ(ῃς8 

δαπιιηἰπίγαϊίοη οἵ υ511ς6, ἀπὰ ἰπδὲὶ {Π|5 15 ἴο Ὀ6 ἄοηα ὃγ ἴδε 

δρροϊηίπηοηΐ οὗ [ρὲ ροββϑαϑοίηρ ἰοοδὶ υγΞαϊοίοη. Τδα 

σουγβδα ἴο Ὀ6 δάορίδά 1η {πα ἰτααϊπιοηΐ οὗ ἃ ἀθέοις οα56 ἰς, 

μοννανοσ, ρου θα ἴῃ 17818.,. ΕἸςον Βογα τη 1. ““)υἀρὲϑ "ἢ γε 

ΔΙΙἀδα ἴο 1γ9.12 (Αἱ {π6 σεηΐγα! σοιγὶ), 1011. 212 252 (ἀπά ἴῃ 
{1π6 Μοϑβαῖο δρὲ 116 299 (10) (ἃ; οἵ, ἰη Ὠ3 7ο5. 838 243 241): δυΐ 
ἀδ0 4 ΠΥ (566 οὐ 1012) {π6 ““εἰδγϑβ " οὗ ἃ οἿΥ ἀρρϑᾶγ δ5 ἴδε ἱοοδὶ 

συδτγάϊδηβ οὗ Ἰυπιϊοε.---Ογῆοονς (Ὁ 120] 1.6. ἴπ 411 ργοθδθγ, 

ϑυθοτγάϊηδία οὔιοίαῖσ, ψποσα ἀυῖ165 νου 6 δῃπαϊορουβ ἴο 

{ῃο56 οὗ (ἢε6 πιοάδγῃ οἷογκ, νναγάδγ, ροϊοθ- αγρϑδαηΐ, ὅζο. ; 566 

ου 1158.---Α πῶ ἐλαν ὁλαί ἡμρο ἐλθ εοῤίο ποΐδὰ γίρλίοοις ἡμάρ- 

7651] [Π15 15. 1Π6 ΙΓ ῥυπηδτῪ δηά ρδγαπιοιηΐ ἀπίν (οἴ. 116); τε 

ΟὈ] ραἰίοης νι οἢ 1{ ᾿Ἰηνοῖνε5 αύα βίδίθα τόσα ΠΥ τη {πε ἴτνο 

ἔο!]οννίηρ νούβϑϑ, ν. 19 θαϊηρ γερϑαϊεά ἰαγρεῖγ ἔγοπι ἴπὸ ““ Βοοῖ 

οὗ ἰπ6 σονεηδηϊ᾽" (πα δρτεοίηρ' αἷδο ἴῃ {πουρῃὶ ἢ [(εν. 

1915: 355. Η), ν,39 Ρεϊηῃρ' (πΠ6 ν τιϊοτγ᾽5 οὐνῃ ραγεηείϊς δά ἀτεοη..----19, 
Ζλοι ὁλαζέ ποὲ τογεδέ 7μάζρηηοηῖ] Εχ. 230 ““Τπου 584] ποῖ νυγεϑῖ 

18. δις Ὁ59ὉὉ] σορῃ. ἃςο., 485 ΕΖ. 220 Ζς. γῦ 8:6---19, ἡ} Εχ. 235 Ἀγ. 
135 19 2113 2213 (ἢ 21) 10 Ὁ τ2ιϑῇ ; ηὐρ Ῥγ, 11 157. ὙὍδο ργεοῖβε πιεϑη- 
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{Πὸ Ἰυάρπιοηΐ οὗ (Π6 ροογ ἴῃ δὶς δσυἱε": οἵ. 1. 2417 219; 1 8. 

83 Απὶ. 512 [5. τοϑ.-- -Ζάοιι δσλαϊέ ποέ γοϑρεοξ 2675005] ἴῆ8 ργίη- 

οἱρῖς, 8ἃ5 Εχ. 2338 (ἸΕ) [μὲᾶν. 19] (Η), οὗ. Ρ5. 8223 Ργ. 185 Μαὶ. 29 
2 (Γῇ. τοῦ: {πεῸ Ἔἐχργαβϑϑίοη (28 Ὑ3Π), ἂς 11] (φ.υ.).---Απα ἐλοι 
“Δαΐῥ ἑαζε πὸ δγίδε; 2907, α ὀγίδο δίίπάρίλ ἐδλα 4)65 οὗ ἐδ ποῖδο, 

“τι τμδυογίοίλ ἐδ6 οσαπδ οὗ ἐλ γζρλέφοι5] τερϑαϊθα νϑγΌδ]γ 

ἔγοτῃ Εχ. 238, αχοθρί {παῖ ἔογ ἴΠ6 ““ορβϑη-ογϑά " (Ὁ ΠΡΒ) 15. βιιθ- 

βετυϊοά [Π6 ““ἐγαὲβ οὗ (πε νν 156." Αἢ δρὶβταπιηδίο ἀδϑογιρίοη 

οὗ ἴῃς ἔαϊαὶ εβεοίβ οὗ ἃ Ὀγῖρε. Εοζ δ᾽ υϑίοηβ ἴο {Π15 πιοϑδῖ 

σΟΠΊΠΊΟΩ 5οῖιγοα οὗ οογγυρί ᾿υπίῖσα ἴῃ τη6 ἙΔδϑί, 566 1οἱ 233 

15. 133 «23 Μῖς, 411 ΕΖ. 2212 Ῥχ, 1733; 5. τοῦ 15. 3215.-- απ 50] 

1τῖ, σὐογαῖς, 1.6. Ξἰαϊοπιεηΐβπ, δγριπιεηΐίβ, ρΐεαϑ, ψνὩϊοῆ ἴῃ {86 

δαιρρτοραῖα ἀγα ἰδηϊδιηουηΐ ἴο 8 π|δη5 “0456 " ΟΥ̓“ σδυ56᾽"; 

αὖ. Εχ. 2413 2 5. 158 [ο5. 204.--(0. 7μδζίοσ, 7μδέζοσ, σλαϊζ ἐλοι 

“2 οἱ οτο)] τῃ6 τερετἰοπ ὄχργοϑϑαβ οηρμδαϑὶβ (οἴ. 257): “7 εδΖίοσ, 

Θιηα οηΪνγ ᾿υπίιοε---ἰδιῖσα πουΐ ᾿πιαγπϑτοηοε----ἰδ ἴο Ὀ6 ΤΥ 

σοηϑίδηϊ δἰἷπὶ ἰη Ἰυάρτηεηι.".--Ζ αΐ ἐλοιε τπαγεσέ ἐΐυε, ὅ᾽ε.} ἴῃς 
5 ΔΠ16 ὈΓΟΠΊΪ56 85 4}, οἵ. ς80 (38) 81, 

ΧΥῚ. 21--Χ 1]. 7. 2 οι» ξηαεζμοηές ἀἐδργιφα 10 2γέσόγνε 106 
Κοίζρίον οὐ 7ελοναλ ,»ο»έ ΟΟΥΡΏΡΖ107; 07 λοἤοηον». 

ΧΥ͂Ι. 231-29. Νὺ Αββόσα, Οσ Ὀὲ]1σ (0}61181), ἕο 00 θτθοὐθὰ 
Ὀοδβίὰθ Φθθονδ ἢ Β 41081.---Τῆο5σε ἔτο ρῥγοδι !0η5 ἀγα δητγοῖγ 
τιητοϊαίοά ἴο πε συ δ]εοῖ οὗ ν.18-20. {[ἢ6 σοηποχίοη ΠΟ Θοθυ1Ζ 

Δηά ΚαΙ 5θοῖς ἴο δϑί δ ἢΠ5ἢ, πὶ (ΠΟῪ ἀῦα πηοδηῖΐ 45 15 γαίοηβ 

οὗ {π6 οἥδησεβ ἴο 6 ἴαίκθῃ σορῃηΐίΖαησα οὗ ΌΥ πε ““)υάρα5;,᾽ 

Ῥεΐηρ' ἴοο ἔογτοβά ἴο Ὀ6 ργοῦρδῦϊβ, 85 ννε]] 85 ἀδϑιϊυΐα οὗ βυρροτέ 

1η [ἢ ἰογπ5 οὗ ἴπ6 ἰοχῖ, Α5 {6 βιιδ)εοϊ οἵ 1γ8:18 15. οἰοβεῖὶγν 

σοηηροίοα ἢ 106618:20. 10 15 πιοῦα γοαβοηδθΐα ἴο βιρροβα ἴπδί 

(αη1655 ἴπ6 νντογ διἰίδομεά [{π|6 ἱπιρογίδησε ἴο ογάδγ) {Π6 1η- 

[εγπιδάϊδία νεῦϑαβ 16251.- 177 ἢανε ἔγοπι 5οπΊῈ σᾶυδα θ6θη αἰπρί δορά 

ἔτοπι {Π6]ν οΥὔἹΡΊΠδ] ροϑβιτοη,---ρογῆδρ5 (Π)111π|.) Ὀείοτγα 1420) -- 

Το ἀεδίγιυοϊίοη οὗ [πΠ6 Ασῃμόγδῃβ δηά “" ρι|1γϑ ᾿" οὗ {π6 Οδπδδη- 

165 Ὧἢδ5 Ὀδθη δη]οϊηδα πη 75 128: δαγα {ῃ6 ἱηϊγοάιοίίζοη οὗ 

51Π}114 Ὁ βυθοῖς ἰηΐο {π6 ννογβῆΐρ οὗ ]εμονδῇ ἰ5 ργοῃιιιο. [Ιη 

{Π6 οἵπεσ Ὁοάδ5, [6 ΟΠΪΥ ρᾶγα]]εῖ 15 {π6 πιογὸ ρβἜπογα νυ ννογάβα 

ἱης 8 υποογίδίη ; ὈΓῸΡ, 20 ἐπυΐδί, ῥεγυενέ, ἢ’. Το σωδυενί, γεΐφι.---Ὧ0,. δὴν ρην) 
Ο-Κ. 8 124 45. 
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εηδοϊπηεης [(ὲν. 26ὶ (Η) 55 ἸΦῬΠ δδ ΠΕΥΌῚ δρρ). Βοίῃ τἢε 

Αϑῃόγαῃ δηά {{1| “" ρι!Πγ᾽ (ΠΣ) ατα ἔγθαυθητν πιεηιοπεδα ἱπ 

(ῃ6Ὲ ΟἿ. ; δπά ἰῆς πδῖίιισα οὗ δδοῇ 15 τοϊεγαοὶυ οἷθαγ ἔγοπι ἴῃς 

[εγπὶθ Δρρίιεἀ ἴο ἴθ. Ηδτγο, ἴῃς Αϑῃόγδῃ 15 ὄἼχργεϑϑῖὶν ἀδ- 

ϑογι θεά 85 ἃ Κιπά οὗ ““ἴγε," ““ ρῥΙαπίεα " (",Ὸ9) ἴῃ ἴδε στουπάὰ; 
Τυά. 656 11 15 Ξε! ἴο Ὀς οὗ ““ννοοά᾽"; εἰδεννῇεγε οὔδ ἰ5 βαϊά ἴο ὃς 

“ἐβεῖ ὑὠρ᾿ (2 ὙΠ) 2 Κ. 1γ10, “τηδάς ᾿ (πῦν) τ Κὶ.. 1415 αἱ. ; ἤδη 

οΠδ ἰ5 ἀεβίγουγεά, {π6 νογῦβ υϑεὰ αὔὰ ἴο ““ουἱϊξ ἄοννη" (Π᾽2) 
Εχ. 4418, ““ἢδιν ἄοννη " (")733) ο. γὅ, ““οἰποῖς ἃρ" (Ὁ 3)) Μὶς. 513, 

“ἐΡ}} ἄοννη " (γ}Π)) 2 ΟΠ. 347, ““Ὀγεαὶς ἴῃ ρίεσθς " (30) 26. ν.", 
ἐῬιγη ἢ ἢἤγο᾽ σ. 128. ϑοπια οὗ πεβὲ γεΐεγεηοες ψνουἱὰ 

Ὅ6 σοπιρδίϊδῖς ἰῇ {πὸ τεπάογίηρ οὗ (ἃ ἄλσος (χ“εηςος ΑΥ͂. 
ἐστονα ἢ); Ὀυζϊ οἴπεῖβ ἄγα ρ᾽αἰηἶγ ἱποοηβιβίθης ἢ 11. Ετοπὶ 

ἃ ΒΌΓνΟΥ οὗὨ 8411] {πΠ6 ραϑϑαρδὸς ἴῃ ψνῃϊοῦ ἴπΠ6 ψογά 15 υδοά, 

ἄρρδδγβ ἰδὲ ἴῃς Αϑῃπέγαῃ ννὰβ ἃ ροβῖ οἵ ροΐς, ρίδηϊδά ἴπ {δε 

στουηπά, {|κπὸ δὴ ΕΠρΡΊ 5 ἢ Μδυροῖθ, Ὀθϑιάα δὴ αἷΐαγ, νεῖμεν οἵ 

Βα.ὶ (1υἀ. 635:80) οΥ οὗ Τεμπονδῇ, Ἔβρϑοῖδιίν οὐ 1ῃ6 ““ ΠΙρἢ- 

Ρ΄δοας" (1 Κ. 1433 2 Κι. 1γῖ0: οἵ. 76γ. 173), δΔηά νεπεγαίθα δ5 ἃ 

ΒΔΟΙΘα συροῖ. ΒΥ {6 δποϊθηΐ ϑοπιίος ἴσος ᾿νοῦ οἴϊθη 

τανογθά, 85 (ἢ δροάβ οὗ ἃ ἀεὶ υ (οὴ 1130), δηδ αἱΐατ ψεγε 
Ὀυ1Π θαϑιάθ ἐΠ6πὶ; δηά (30 ἔδγ 85 οσδῃ ὃ6 Ἰυάρεα) ἴπ6ὸ Αξῃέγδῃ 

ἌΡΡΘΑΓΘ ἴο δᾶνα Ὀδοη πε ταργοϑοηΐδίινα οὗ ἴῃ6 βδογϑα ἔσο, 

564 ψΏσΘΓα δὴ δοίιι] ἴτε ψὰ58 ποῖ δνδιίδθϊθ, ἢγϑί Όγν {δὲ 

Οαδηδδη!δβ, δηά (ἤδη, ἰῃ ἰπιταίίοη οὗ ἴπ6πὶ, Ὁγ τ[Π6 ππορίγτιδ) 

Ι9γδοὶτῖες (οἵ. ΝΥΝ. ΕΚ. δα, 4.61. 50». Ὁ. 171). Α ἕδπιους 

Αϑῃέγαῃ, ννῆϊοῦ ““5ἰοοδ᾽᾽ ἴῃ ϑαπιαγία, ὑπάογ ΤεῃοαῖδΖ, ἰ5 

ΔΙ!υἀεά ἴο 2 Κ. 148,--- το δῦΐν {πὰ ομα ““πιδάθ" ὃγ Αδδῦ,  Κὶ. 

1683. Μαπηδβϑθῇ ογθοίβά οἠδ ἴῃ ἴπε ΤαηπΊρί6 οὗ Τογιιβαίθπι (2 Κα. 
217), νἸ]οἢ τνᾶ5 ἀεδβίγογεά Ὀγ Ϊοϑβιδῇ (2). 246- 1). 

Τῆς ᾿Αελόναλ (πσμ) παυϑὲ Ὅ6. σαγον εἰδείη ρυ πῃ οα ἔγοαι ᾿4. σα όνείς 
(πυισ»), (πε Ῥπορηϊςοίδη ςοηβοτὶ οὗ Βδ' αὶ]: ἴω ἰς Ἡςῦ. ἴῃς ἔννο πδπιος ἅτε 
αυϊε ἀϊβεγεηΐξ ; δηά [ἰ 15 ποῖ ἌἼνεὴ πονῇ {παΐ (μῈ Αϑῃόγδῃ ννδ8 ἃ βυτηδοὶ οὗ 
᾿Αϑῃίσγείῃ. ΔΝ μείμεγ Π6 Αϑῃμόγδῃ ννὰβ β8οίεἶν ἃ βϑδογεὰ βυπιροίῖ, ογ τυπείδες 
{ἢεγα ννὰ5 4150 ἃ ἀεἰΐγν Ὀεαγίηρ (ἢ6 84π|6 ὩδπΊ6, 15 ἀϊβρυίε. [Ιῃ πιοβῖ οὔ τδε 
ρΡαϑϑαρὲβ ψεγε ἴῃς ἴεγπὶ οσσιγδ, 1 οογίδ!ην ἀδηοίεβ βιΠΊΡΙν πε ἔογτετς, 
Ὀυϊ {μετα ατὰ ἃ ἔενν ([]υά. 471 Κὶ. 1518 1819.2 Κα, 217 234) Βῖο ἢ ἀρρεᾶγ ἴο 
ϑδυρρογὶ {Π6 ἰαίίογ νίενν, ᾿Που Ρ ποῖ, ρεγῆαρβ, αυμς σοποϊιϑκίνεῖγ. ὍΒε 
Το]!-6]-Απιαγηδ ἰηβογιρίίοι!5 οοηΐίδίη ἃ ἤδη 4δαα-εἀγαίμ (Κ}.3ν. ο7, νἱ. 
5ο; ϑοῃγδάογ, 2. Χ 4425. 111. 263 {.}, ῃϊ ἢ 15 οοπϑιάογοα ἴο 5σῆονν {παϊ (ῃετο 

21. γν 3 π΄ Ὰ] δῇ Αϑμόγδῃ, (ανθη) δὴν ἴγεο (ςῇ, οα 18)). 
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ννα5 8 ϑοπῖῖς Ρούά6585 Αβϑῃέγδῃ; ὃδυὶϊ ἴπῸ Ὀδαγίηρ οὗ (815 δος ὕὑροῦ (8 
Αϑβμόέγδῃ οἵ (ῃς ΟἿ. ςδηποὶ 45 γεὶ Ὀὲ βαϊά ἴο Ὀ6Ὲ ρεγίξοι υ οἷθδασ (οἴ. 28.3 
“5.Ὁ.; δι, Δ. Ρ. 173 5.). Ὑηδ πᾶπὶὲ Αϑῃμέσγαῃ 85 (μ {πογίο) θθθη ἐοιιπά 
οἷν ἱνῖος ἰη Ῥμοβπιοίδη ; ἴῃ δη ᾿πϑογιρίίοη ἔγοπι ΚικζίΊοη (Ζ2),2,39ὁ᾿-ὈΟσδὙΝ. τ88ι:, Ρ. 
424) ἃ ρεζβου ἀδαϊοδίεβ δ βίδίυς (1 τεδα σογγεοί]υ) “ ἴο 8 ἰδάγ, (ἢ πηοίμοσ 
οὗ {μ6 Αϑῃβόγδῃ " (γεδά αἱ θυεητνγ ἴῃ ἰμ6 Ολδ. 1. ἰ. 132); δῃηά οἠς ἔγοπι 
Μεΐζυαδ, ποα Ρίοϊεπιαιβ, βρεδῖκβ οὗ (με ρογίίςο οὗ ἃ ἴεπιρὶς Ὀκπ|11} πρσνὉ 

ΤΟΝ “ἴον ᾿Αϑῃξδγείῃ ἴῃ ἴῃς Αϑῃέγδῃ " ((]εγπιοηί- ἀδηησαδιι, ζζὅδο, ἃ Α νελόοὶ, 
Ονίερΐ. ἴ. 81), Μ ΒΙϊςἢ 15 ἐχρίαἰπεὰ ὃν Μαχ Οδηςίδ ΞΟ ῃ-ΕἸοΒίογ, Ονόγως, ἐλε 
Δέδίεο, απα Ποιόν, ῬΡ. τόρ, 1:68, 88 τεΐζογγίηρ ἰο δὴ ἱπιαρε οὗ ᾿Αβῃίδγείῃ 
βίφβηπαϊηρ ἴῃ ἃ 5π|8411 πίομε ἐπ᾿ ἂπ Αϑβόέγδῇῃ (ςοπιρ. Ρ]δίε χνίϊ. 2, δῇ ἱπιαρὸ οὗ 
Ατίεηνβ 5 ΠΏ] αΥῖν ρἰδοθ). [Ιἢ {πα 8δηὶα οἰδρογαῖς, Ὀυϊ ἡοΐ νϑγῪ ογοδ!ὶ, 
ννοῦκ, ἴπ6 δυΐμογ ρῖνοβ πυπλεγουβ γαργοβθηςδΕοηβ ἔγοπι ρ΄ ἘΠΊ5, ὅζο., ρΑΓΟΪΥ 
ΟΥ̓ Αβϑεγγίδη οὐ Βαδγυίοηίΐίδη, ραγίϊν οὗ Ῥποβηϊοίδη ογρίη, οὗ δῖ ἢθ οου- 
δἰείετβ ἴο σογγεβροηά ἰο Ὀοίῃ (πε Αβῃόγδαδη, δηά (5εε πε ποχὶ ηοίς) ἰῃς 
,αςςξδαΐ οἵ ἰε ΟΤ. (ΡρΡ. 142--179, Ἰ (ῃς Ρίαίοβ ἴπογε γείεγγεά ἴο) : πο 
ἔοττηογ βοπιοί π)68 πανίηρ ἴῃ6 ἀρρεάδγδηοα οὗ ἃ γε, Ὀυϊ βθηθγαῖν Ὀείηρ 
1116 πιογα (ἤδη ἃ ροῖς, δηὰ Ὀοίῃ βἰδηάίηρ οἥξη Ὀεδϑι6 δὴ δἰίαγ, νυν ἱ ἢ δπ 
οΠΗοἰδίηρ ῥγιεβὶ, δά βϑοπιοϊ πιο ἢ ἃ ἀϊντης Ὀεΐηρ βοαίεα ἰῃ ἔγοηϊ. (Οπα 
οὗ ἴδε5εὲ γεργαβεπίδιίοηβ, ἔγοηι Καπογβαραά, ἰὼ νη ϊοἢ ἃ ὑγεϑὲ ἄρρεδαγβ ἴο 
Ὅ6 ποϊη(ίπρ {πΠῸ ϑδογοα δπῦΐθπι), πᾶν Ὀ6 866 δἷἶβο ἰῇ Ἐδν)]ηβοη, 456. 

ον." '!. 347.) Τῆηΐβ Ἔχρίδηδίίοη β86θη15 ἴο 6 οὶ ἱπιργοῦδοϊο ; Ὀύπι ἰξ παισί 
Ὅδσ τεοπηειηδοτγοά 1 15 ποῖ πιοτε [ἢδη ἃ οοη]εοσΐυγο : ἴῃς δπι ]επ|8 ἴῃ χασϑίϊοη 
Ὀσΐηρ ποννπεῦο δοϊυδην οἐγἰδα εἰ πον Αϑῃόγδῃβϑ οὐ ασρδδαδς. Ἐσοτ ἃ τερτε- 
βεηίδίίοη οὗ ἃ Ῥῃοθηϊοίΐδη Ἵασεδδαλ, ἃ5 ννε]1 58 (ἀρρδγϑηῃι]γ)} οὗ ἃ βαογοά 
Ῥοΐε, 8ε6 ΒεηζΖίηρετ, “Πεὖν. Αγολ. Ὁ. 3801.) οὐ Νονδοῖ, ᾿7εὖνγ. Αγολ. τ. τ8. 

ννμαΐενονγ {π6 ργϑοῖδβα ἡδίισε οὗ ἴπεῸὶ ϑυπιῦοΐβη οὗ (ες 

Αϑῃέγδῃ πᾶ ἢᾶνα Ὀδθη, ἴθ ἢοαΐϊπθη δϑϑοοίϊδίοῃβ δἰϊδοξίηρ, 

ἴο ἴἴ ψεῖα ΔΠΙΡΙΥ δυβηοιεηΐ ἴο Ἔχρίδίη 115 ργοβιδιτςοη ἴῃ σοη- 

παχίοη νυ ἢ [Π6 νοσβῆ!ρ οὗ ]επονδῇ (οΐ. 15. 1γ8 279 Μίο. 518). 

ἼὝδε ρῥγοδιδιίίοη, 85 1ἴ πόσα δίδηαάξ, πᾶ Ὅ6 Ὀοτγγοννεα ἔγοπι 8 

δα γος σἴδίυία-οοῖς : ἂἃ5 ΠΠΠπιᾶπη οΟὔβονοϑ, 1 ρΥΘΘΌΡΡΟΒΘ5 

ὌΥ ἰΐ5 ννογάϊηρ᾽ (““ Ῥεβι ἄς {πὰ αἱΐαγ οὗ ᾿επονδῇ (γ αοά, ννῆϊοῇ 

1Πποιῖι 5.4] πηαῖζα {πες ἢ) [Π6 ἴανν οὗ Εχ. 2οϑί: παά 1 Ὀδϑθη ἢγϑβί 

ξοτταιυϊαϊοα Ὀγ Ὁ, τ νουϊά ργορδΌϊν πᾶνε οοηϊδϊηθα 5οηΊα 6χ- 

ΡὈτεββ γοΐδγεποθ ἴο {6 ρΐδος μοῦ [ἐμόν σῃμουϊά οποοβα." 

ΤΠ 2 αν» (ΠΩΣ, 1[1ἴ, δοπιθίῃιηρ σε τ, οἷ. ἢ Δ ῚΥΠ Οη. 
4512) 15 πηδηςοηδά 845 ἃ ῃϑδίμϑθη βυῃροὶ οὗ {πε (αηδδηϊίες (Εχ. 

2323 Ὧϊ. γὅ 128); 1 15 δ᾽] ἀρ ἴο 85 δγεοίϊεα ἴῃ, οὐ πδδζ, ἃ 

ἰεπιρία οὗ Βαΐδὶ (2 Κ. 432 τοϑό. 27, δηά ἰπ ΡὈγοχίπην ἴο 

Αϑπμέμπι (1 Κα. 143233.2 Καὶ. 1γ10 18: 2314). Οτρίηδ!γ, 1 15 

Ὀτορδῦῖο, ἔπ6 γμασεδδαΐ σοτγεβροηάεα ἴο ᾿νβαΐϊ πονν ννουϊά 6 

ςΑ]1εἀ 4 »η"ϑηλῖρ; σοπϑιϑτηρ,, νιΖ. οὗ ἃ παζιγαὶ Ὀοιϊάδγ οὐ ὈΪοοῖκ 

οὗ βξἴοηε (αεη. 2811. 18.322 , 1456. 011.) Ὀγοδάδγ δῖ οὔθ δπά [ἤδη ἴΠῸ 
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οἴπεν, Ἔγεοϊδα ρογραπαϊοιϊαγίν, νῃ]οἢ νὰ5 γεραγάθα Ὁ. {1π6 

πεδίμεη ϑαη65 45 ἰἢ6 δροάς οὗ 4 ἀεῖν (οἴ. ΘΠ, 24εἰ. ἐγ. 

183-188: [ἢ6 ῬΠορηϊοίδη5 δῖα δαί ἴο ἢανθ νεπογαιθα ἔμψυχοι 

λίθοι), ἀπά Ποποιγαά ὃγ {Π6πὶ ἢ 1 Ραιοη 5 οὗὨ πη, ΠΟΏΘΥ, ΟἹ], 

δῖα. [πῃ ρίόσθϑϑ οὗ {{π|6, ποννανοσ, δὴ αγίιβσιαΐ οὔο  5!ς ἰοοΚ 

{πΠ6 ρΐδος οὗ ἴπ 6 ἡδίυγαὶ Ὀοιϊάδγ: [6 ἴαγηὶ οσοιγβ ἴῃ (ἢ15 5εη58 

ἰη Ῥμῃορηϊοίδη δηὰ ῬΡδίπιγγεπα (566 δεϊον); δηὰ {πὸ Ιου βίοῃς 

ΟὔΘ 1515 ἴῃ ἔγοηῖ οἵ [πε ἰδρία οὗ Τυηι (1Ππ6 σὰ) δὲ Ἡδϊοροῖ!ς 
--οἠα οὗ ψΠιοῆ 15 (Π6 50-οδ]εά ““ (Ιεοραίτα᾽ 5 Νεεάϊς "---γα 

Γεΐεγγοα ἴο ὃΥῪ Ϊ7εγεπηδῃ (4313) ἀπᾶάδσ {Π6 βαπὶῈ παπιθ. ἄπ 

“ς οὐδ |51ς δ να5 πὸ ἀἸ5 {1 ρι "5 ηρ᾽ πιατὶς οὗ ἃ ΠοΙῪ ρἷδοθ, δηά 

οἴζϊθη βίοοά Ῥεϑίάβ δῃ αἱΐαγ (οἴ. Ηοϑβ. 4’ 1τοἱ" 33. Αἵ οπα {{π|6, 
ἰ βϑϑηβ, {πῸ πασεδδαῦλ “͵ἃ5 διρίογεά ἔγεεϊν ἃ5 4 ταί βίουβ 

βυτῦοϊ ἴῃ [π6 ἡνογβῆ!ρ οὗ ]οπονδῇ (οἴ. απ. 2818. 33 χ 146. 517. Ἐχ, 

244 15. 1019); Ὀυϊ υἱ(ἱπιαίεῖν, {Κὸ {1π6 Αβῃμόέγδῃ, 1 σαπὶα ἰο ὈῈ 

Ρτοβογί θεά οπἡ δοζοιηί οὗ [5 μϑδίμϑη δϑϑοοίαίίοηβ (οΐ. Μίς. ς 13). 

-Ρλϊολ )ελουαλ ἐὰν Οοά λαέοίλ] 1281, 

ΧΥ͂ΙΙ. 1. ΑἹ] δι ΐπ)818 οἴἶθσθαὰ ἴῃ βου ῆοθ 0 Φθμοναῖ [0 ὈΘ 
πὶυοῦῦ ὈΙΘΙΒ}.--- Εσόοηι {πὰ σοπίεχί (10, οα ὈΟΙἢ 5:465, 15 
ἀϊγεοίεα δρδίηβί ἴδε ργδοίίοθβ οὔ :ἀοϊίγυ), ἀπά ἴΠ6 υ56 οὗ {πε 

[ατπὶ ““ ΔΡοπιηδίϊοη " (σοιηρ. οὐ 735), [ἴ πιὰ ρεγῆδαρβ 6 ἰῃ- 

εττοά (Π111π2.} (αὶ τη {πε ἰἀοϊαίγουβ. βδογῆσες ἢ τ Βιοἢ {86 
Δυῖποῦ νγᾶ5 [Δ π}}}18Γ, ΠΟ ᾿ππροτγίδηοα τνᾶ5 αἰἰδομαά ἴο 15 ροϊηΐ. 

ΤΠοΥα 15. ηῸ σοτγγαβροηάϊηρ᾽ ἰανν ἰῃ ΤῈ. [Ιἡἢ Η, [88 ρδγδῖ16] 15 

μὲν. 2211:25. ψἤογα [Π6 ρἤῃγϑῖοαδὶ σοπαϊοπϑ {παΐ πγλιβὲ Ὀ6 54115- 

ἢεά ἴῃ ογάθγ [πδΐ ἃ βδογίῆσοε γῆδυ ὃὈε δοοερίεά (ἥν) ᾶγα ρᾶτ- 
τἰου]τΖεά, δηά δη δηυπγχεγδίίοη οὗ ἀϊβαιδὶ γί ηρ᾽ ἔδυ 5 15 σίνθῃ. 

22. ΠΏΧΟ] ΠΏΧΌ οσουΓ5 οἷς. ἴὰ Ῥῆοση. (( 7,5. 1. ἱ. 441 46] 5γ1 ς81 [41] ἔγοπι Κιίοι 
ἰῃ Ογργαυ5], 161 [Αἰ 65] α,.), πιοϑίν οὗ ἃ σοπιπιεπιογαῖϊνα οὔ 5 (ΠΧ 
ὈἿΣ, ἐ.6. “ οἶἷρρυβ ἰπῖες νῖνοβ," Νοβ. 58, 59), εγεοϊεαά ονεγ ἃ ἴομῃ (οἴ. απ. 
45 2 5. 1818), Ὀυϊ οηςοα (Νο. 44), ρΡγοῦδθῖγν, οὗ δὴ οὔε ϑὶς εγεςίεά ἰο ἃ ἀεϊῖγ. 
Νο. 44 5ῆονν5 ννῆδί ἃ ΠΏΣ ννὰ58 : ἔογ ἰξ 15 ἰπβογίρεοά οὐ ἐπε ρεάεβξίδὶ οὗ δἢ 
δου] οὔ ΘΙ 15 ἷς, πιαὰς οὗἉ πιαγῦϊς, δροαυῖ ς ἔδεί ἴῃ πεῖρ:ῃξ (5εε πε ὑΡῃοίορταρῇ 
ἰὼ (6 νοΐαπης οἵ ρ᾽αΐοβ ἴη {πὸ Ο5.). [πὶ δὴ [πβουϊρίίοῃ ἔγοπι Ῥδίπιγγα, πονν 
ἴη (ἢς Βτ 5} Μυδοιπὶ ( Κέεηπα Ογἱοηΐ. 7οιγη. 1804, Ὁ. τ [..)}, ἃ κ3χϑ, ἀρουῖ 
τὰ ἢ. πίρῃ γ 1 ἢ. Ὀγοδά, ἢ 4 Ὀοαγαθα τναγγίογ, ποϊάἀϊηρ ἃ ϑρεᾶὰσ δῃηά 
βῃιεἰά, ἄρυγεοά ἀροη 1, ἰ5 ἀοβογθοά 45 Ἔγεοϊοά ὃν {πε ἄοῃοῦ κ38 ππὸκ κυτισν 
103 ΠΡ "21 ἸΣ ΠᾺ ὙΣ Μη Ἢ “ἴο (Π6 ροοά ροά ϑῃδάγαρα (Ῥαυββδῃ. νὶ. 2ς. 6 
Σατράσηρ: 566 7071. Ας. 1877, Χ. 157 1), (δαὶ Πα πρὶ Ὀὲ ἃ συςβὶ ((εγης 
οη 5. 151) ἢ Πἷπι, μα ἀπά 411 (ππ πιοπιρογβ οὗ Π19 ἔα ΠΏ." 
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Ιηῃ Ρ ποτα 5 πο δχρίιοι ταριυ]δίοη οἡ {δα συδ᾽θοῖ ; Ὀυΐ ἰἴ ἰ5 ἃ 

βἰδηαϊηρ᾽ Ργπορίς ([μαν. 18.10 ὅχο.) {παΐ {πῸὶ δηϊπιδὶ οἤεγεά ἴῃ 

βδογιῆοα ἰ5 ἴο δα ““ρεγίεςος " (Ὁ 1), 2.6. ὉΠ Ὀ]Θ πη Ιϑηεα, ἘΕτοπὶ ἃ 

7,676. σοπηραγίβοη οὗ (6 ἴννο ρδῦδ1161 ἴαννϑ, 1 15 ᾿πηροϑϑιῦϊα ἴο 

ἀείογπιηθ τ Ποῖδοῦ {86 ἰαινν οὗ Ὠ.ι., οἵ [Παΐ οἵ Η, ἰ5 (6 δδγίιογ: 

[δ ἑογπιοῦ, γεραγάδα ἴῃ 11561}, πηρΐ, ἕο Ἰηϑδίδηςσθ, Ὀ6 ἃ 5:η1- 

ΤΏΔΙΓΥ οὗ [86 πιοῦὲ ἀείδιεα ργονιϑιοηβ οὗ [μὲν. 2211.25, οὔ {Π6 

ἰατίογ πιρῆξ Ὀ6 δη ἜἼχραηβίοη ἰη ἀδίδ!] οὗ ἴῃς ρῥγίποῖρίς βἰαϊεά 

ΒΘηΘγΑΙν τη Ὁϊ. ; ἴδ6 αμποδίίοη οὗ ἴδε τγεϊδίινα ῥγιογίν οὗ {πε 

ἔννο ἰαννβ σδῇ ἴπιι5 Ὀ6 ἀγριιεα οηΐν ὕροη ἱπάδροηάεηξ σοηδβιάστγα- 

τἰΊοη5. Τῇα ρῃγαβίηρ οὗ ἴπῃ6 ἰανν ἤοῖα 15 διτζογο: ΠΟ 

(““)]εποναῖι ζὰν Οοα᾽" (131); [πΠ6 ριδηθγδι Ζίηρ ἀϑυπάδίζοῃ “"ΔΩΥ 

ἜΝ {πιηρ,᾽ 566 οἡ 181; ““ροπικὶηδίίοη,᾽" 738).--- γὝογοίρι τς ἃ 

δέθηιξρα, (Ὁ1)}] οἔ, [μεν. 2220 (ΠῚ δὲ) ἸΔΣΊΡΠ δὲθ Ὁ. 12 Ἴις δ5 
50 Πππὴὺ. ὙὍῇδ βαπια τοϑίγιοιΐοη [85 αἰγεδαν Ὀθθη ἰδ] ἄοννῃ 
ἴῃ {86 οαδε οὗ βγβί!ηρδ, 1521, οσα ἰδπιθηθϑ5 δηα ὉΠ πάπη655 

τὸ ἰηβίδησεά 845 ἜἘχδηιρίθβ οὗ ἀἰβαυδὶ νιηρ᾽ “Κ ὉὈΪΕ 15} ἢ: ΠαΓΘ 1ἴ 

5 οχίθησβδα ἴο βδογιῇοεβ ἰῇ ρεηςσδὶ.-- -(ἔνθη) απ» πὰ ἐλϊηρ) 

ΒἜπαγαὶζίηρ᾽ {πὸ ἰά6α οΥὨ ““ ὈΪΕπΊ 5 ἢ ἢ: οὗἁ 1] γὴ ὈἹῸ 9. 

9-". Απ ΙΒγα601100, οομνιο θα οὗ 1ΔΟ]αίΣν, ἴο ὯΘ Βίοπθα ἴο 
ἀθ4.}.---Ἰὴ ΤΕ τΠεγὰ ἴ5 {πΠ6 πόζα οδίερογίοδὶ, Ὀιὲ 1655 Ἔχρί οι, 

ἐπδοίπιεηϊ (Εχ. 2290) ὑπ᾽ ΓΉΠΟ ἸῸΞ ὉΠΠν ὈΠΟΝὉ ΠΕ, ΤῊΣ 
Ῥιυπιβῃπιθηΐ οὗ ἀδαίῃ Πδ5 Αἰγβδαν Ὀδδη ἀεξογαθά (13:5) ἔογ {πε 
Ῥαᾶζα δἰζεπιρί ἴο βεάμπος ἱπίο Ἰἀοϊδίγυ ; ἤδηςθ 11 15 ηοΐ πιοῖα ἤδη 

σοηδίϑιθηΐξ ἔογ 1 ἴο Ὀ6 ἱπιροδοά ἴῃ ἴπ6 σαϑαὲ ἤδη ἸΔοἰδίγυ ἢ 85 

Ῥδθη δοίπδιν ργαοιβοα, Βοίῃ ἰη βυδ]εοϊ-πηδίίεγ δηα ρῆγαβο- 

ΟΙοΡΎ, πε ργεϑεηΐ βϑοίίοῃ 15 οἱοβεῖν 41116ἀ ἴο ο. 12; δηᾶ ρούῇδρϑ 

(45 ξυρρεβίεαά οἡ 1651) οποα ἱπιπιεάϊαϊεῖν ργεοβάβά ἴξ. [1π Δῃν 

6456, 1ἴ5 ροβιτοη ποῦ οδηηοῖ Ὀ6 πδίυγα ! ν Ἔχρίαϊπεά 85 αῇογά- 

ἱῃ δ᾽ Δῃὴ Ἔχϑιίιρίε οἕδ οδριῖ8] οἴδησε {Κεῖγ ἴο σοπια ἔοσ για] Ὀδίογε 

τῃς “πάρε ᾿" οὗὨ 1618:20. 2. 7721λ67γὲ ὅσ γοωηα ἐμ ἐὰν» τηϊάσδέ] οἵ. 
143(1) 211; 1810 2233 247,- 75 οη6 07 ἢ» ραέες, ὥ 0. 5 τό6ῦ : 566 
ου 1233.---- 7 λα εὐλέολ ἐς ουτΐ ἐμ 1Ὺ}Ὺ6 6γ)65 οΥ 7ελουαλ] οἡ 435.--- 71 
γαμαργεοείρρ (ἼΔνὉ) λὲς οουσπαρ 705. 711.1δ; δηὰ ((Ο]οννεά δ5 

ΧΥΙ]. 1. νἹ 21] ““6ν] {π|π ρ΄, οὗ ἃ ρῃγϑῖοδὶ ἀἰϊδῆρυγεπιοηΐ, 5 ο. 22} οὗ 
Βοπιοίίηρ οσοηνοπίοηδ νυ ἀηΡεροπιίπρ'; ; 21. 431 5. 4,ιϑ, οὗ νναί 18 ρῃγϑιο- 
ΑἸΪΥ Παγπλῖι! : 58. 645 1415 οὗ δῖ 15. πλογα  ν Ὠαγηιῆῃ].---2-ἃ. ... πῦν" σκ 
ὙΠ) 6... 05} ἐν δο ἀοοίδ . . . δηά λαίλ ροτιθ. . ., απὰ ἐξ δὲ τοῖα" (Ὀτ. 
8 ἘΠΩ͂Ν διν. σκ Οὗς.). 
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ἤδγα ὉΥ ρῸ απο δογὺὸ οὐδέν ροχϑ) ἴοβ. 2410 (Π)5).---ὅ, σοπε απ 

δογυσα οὐδόν ροάς, ὦ 0. ἴῃ βαπὶῈὲ ρῇγαβε δ5 127-16 (6. 13) 205 (3) 
]ο5. 2316 (052) : 50 1 5. 2619. Κὶ οὐ (Ὀδυῖ.).---Ζὰσ σηη, ον ἐᾷκδ 

γποοϑ1,) Οὕ ἐλ6 λοσέ οΥ λσαυθη) 419.----λίολ 7 λαυό ποέ σογενπαπάεαϊ]) 
(6 βτγδί ρούβοη, οὗ ἀοά, δἃ5 γ6.. Εογ ἴῃς [Πἰοῖ65, ““ανα ποῖ 

οσοιηπιδηάεά,᾽ οἵ. [6 τ. γ81 τοῦ 4235, αἷςο γ33,- 4, 4πώῶώ 1 δὲ ἰοϊαῖ 

ἔλοο, απο λοις ἔσαν τ, απ ἐμφιεῖγο, ὧσο.} τ[ῃ6 Ἔχργεβϑβϑίοηβ 85 

1418 (14) ἴῃ ἃ 51 πλ118Γ σοπηδχίοῃ.---ὅ, Ζάθη ἐλοι ὁλαϊέ δγίγιρ' ζογέλ 

.ν τρίο ἐὰν ραΐος.. .. απα λοις σλαϊξ δίομο ἔλθη, ὅσ .} 5ἰπὸὺ- 
ἰατῖγν 2233, Τῇ οεηάσγ, ἤδη σοηνϊοῖϊοά, 15 ἴο Ὀ6 ὄγοτρ!ξ ομέ 

(ν1Ζ. ἔογ Ἄεχεοιζίοη: αη. 4836) ἰο [ῃς ραΐεβ οὗ ἢ15 οἱΐυν, 'η ογάεγ 
πδὶ [86 ἀχεουζίοη πᾶν ἴα ῖκα ρίδσα οιι5146 115 ργεοϊηςίβ. (σοι. 

ἴῃ Ρ ἴμεν. 2414 Νὰ. 1586, αἷςο Αοΐβ γδϑ ΗΘΌ. 1312. Εοτ {δες 

ῬΘΠΔΙΥ οὗ βίοηΐϊηρ᾽, σοπρ. ἰη Η ἴον. 203 (ἔογ Μοϊθοῇ -τνοσϑἢ!ρ). 

---Α. Νοὸ δοουξαά ροζβοῃ ἰ5, ποννενογ, ἴο ὃ6 ρυΐ ἴο ἀξεαίῃ οὐ ἴδε 

ταϑιϊ πον οὗ 4 σἰπρίε νη. Τῇ ρῥγονιϑίοη βϑοιιγος πα 

ΔΡΡΙΙσδίίοη ἴο ἃ ραγίουϊαγ οά56 οὗ ἴδε βαπῖθ βαΐερυαγά δρδϊηβῖ 

{ῃ6 ἀιδκαβίγοιβ εβξεοίς οὗ αἀιβῃοηδθί οὐὔ᾽ ηγβίδκθη θϑ ΕἸ ΠΊΟΩΥ, 

ΒΙΟΒ 15 δπυηοίαϊοα πιοῦα ΡἜΠΘΓΑΙΪΥ ἴῃ 1915; ἴῃ Νυ. 4.589 (Ρ) 

1π6 φάτ Ὀγοϊθοϊοη ἰ5 δοοογάβά ἴο π6 ρϑίβοη ομπαγρεα ἢ 

τηυγάον.---ἢ, 1 15 ἴο Ὀ6 {π6 ἀπῖν οὗ {π6 νυ ῖπεϑϑος ἴο ἀκα πε 

ἰ6δά ἴῃ σαγγγυίηρ ἴῃ6 βεπΐθποα ἰηΐο εβεοῖ: οἷ, 1.410). δὸ Ζἤστ 

σλαϊέ οχέοργηηϊμαίο 1λ6 ουἱΐ γορε ἐὰν ηιξῶθι] ἃ5. τ Ὁ), σῇεγα 5εὲ 
ηοΐθ. 

ΧΥΊΤΙ]. 85-ΧΥ111. 22. 716 Ογέεο- Βεαγέγς οΥ 116 7 ἀεοογαςν 
ὑεσμρισαῖ ,γο»ε τ6᾽5 3). 

8-18. Οπ 80 Ἰυγίβαϊοίύΐοι. οὗ ὍΘ ΒΌΡΓΘΙΙΘ οθη18] ὑΣ1 0 0}8]. 
.--ΝΏδη ἃ οαϑὲ δῦίϑος, ψ ῃοίποσ ἴῃ οὔπληδὶ οἵ. οἷν! ἴανν, ἴοο 

ἀπ ῆου ἴο Ὀ6 δαϊυάηοαϊεα Ὁγ [Ππ ἰοσδὶ οσουγίβ (1618), 1 15. ἴο θὲ 

γοίογγοά ἴο {πῸ {τἰρυπαὶ οὗ π6 σεηΐγαὶ σδαποίυαγυν, νοβο ἀθοϊϑίοῃ 

5 ἴο Ὀ6 ἢηδὶ, δπά ννῆοβα νογάϊοϊ, ἀπά ογ ροηδὶίν οὗ ἀεδίῃ, 15 ἴο 

Ὅ6 οὐναγθα ἱπιρ! οὐ γ ὈΥ 411. ΤΠδ ραγαρσαρῖ,, 1 15 δνιἀθηῖ, 

σοηηθσοῖβ ἱπηπιοαιταϊεῖὶγ ἢ 1618: ἘΕτοπὶ ν.9, σοπιραγεά ν ἢ 

1017, 1 ἀρρθαᾶγβ ἰμαΐ [6 βυργομηθ {ΠΡ Π841] Πδγα οοηίεπιρίαἰεά 

1ῖ5. οοποεοινοα ὈγΥ {πε ΝνηΐϊοΥ 45 σοπιροβοα ρδυίν οὗ 1, ον: ο Δ] 

ἄ, 20] 9323.---΄) ΠῸΝ Π)7] 14ῦ.---Θ,. ΠΣ ΠῸ] ἢ ἴῃς οορηδῖε ρῖορ. (ου 
152) Ἐχργοϑϑοά ς 80 2258 2 5. 179 159. 28, ΕΖ. 1832 χχ’, 
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ΡὈτεσὶβ (181), ραγιϊγ οὗ αν ““)υᾶρ!εε᾽"; 1 ννὰβ ἴΠπ1}5 5: Π1ΪΑγ ἴῃ 

σοποιίταςτοη ἴο {πΠ6 σουγί ἀρροιϊηίεά, δοσογαάϊηρ ἴο 2 (ἢ. 108-11, 

ΌΥ εποσμαρπαῖ δἵ 7ογιιβαίαπὶ (ρ. 2οο)ὴ. [Ιἴ 15 ἴο Ὀ6 οὈβογναά, 

Ποιννανογ, παῖ ἴΠ15 διιργεπλα {τὶ ιιη8] 15 ποίὶ ἤθγα ἐμοζζμζοαϊ ἴοτ 

1ἴῃη6 ἢγϑί {{π|6: 1 15 γεργεϑθηϊθα δ5 αἰγοδαν οχίϑτηρ, δηά 15 

σοπϑδίυοη 15 Θυρροξβαϑά ἴο ὃὈε Κηοννῃ : ἴδε ἰατν οὗ 1. 15 ᾿υ το 

ἴο ἀεδηϊηρ 15 ροννεγβ, δηά βρϑοϊίγίηρ ἴΠ6 οἶδας οὗ οδϑες οὗ 

Ἀν Βι ἢ 11 15 ἴο αἶα οορῃηίΖζαησθ. 7Τῆε ρϑηθγαὶ ργιποίρίθδ οὗ γοΐογ- 

τ Πρ βογίοιβ οὐ σοπιρἰοαϊεα σαδθο5 ἴο ἃ ρῇσογ δυϊπογιν 15. ἴῃ 

Πασιηοην τυ ἢ τπ6 ργον!βίοη πιδάβ ἴῃ ἴῃς οα56 οὗἉ {6 λιιἀϊοαΐαγα 

᾿Ἰηϑοτυϊεα ὉΥ Μοβαβ, ἔχ. 1823. 29 (Ὁ 1. 1170), 1016018 ΞΡ Ρ] 165 δη 

δχδηιρίε οὗ ἃ οἂβὲ 50 τεξογγεά ἴο ἴπ6 οδηίγαϊ {τρυηδῖ, ν]Ζ. ἃ 

σῦρε οὗ αἶα νιιηθ55. 
Ἐὸογν 2γίεεἐς ἰδ κίηρ, ραγὶ ἴῃ ἴπε δάἀπιϊηϊδίγδίοη οὗ Ἰυδίϊςα, σοτῃρ. 21 [8. 

287 ἘΖ. 4435. Α5 τεπιαγκεά οὐ 16'δ, Ἰυάριπιεηὶ ἴῃ ἀποίθηὶ ἴϑγδϑοὶ, ὄνθη οα 
5εουΐδαν 1551:65, 566 π15 οἴση ἴο ᾶνε Ὀδεη δάπιηϊβίεγεά δἱ ἃ βαποίυδγυ : ἴῃς 
Ὀτοϑίβ νου] ἴπ15 ροβ5655 δὴ Ὠεγοά δγὺ Κηαον]εάρε οὗὨ οἷν!] δηὰ ογὶπιῖπαὶ 
ἴανν ποί 1655 (ἤδη οὗ σθγοιηοηῖδὶ ἰανν, νυ οὮ, Ἔβ ρας Δ }}γ δὲ ἃ (πὲ ἤθη Ἡοῦτονν 
'αὺν νγὰ3 5111} ἱπηιρογίθςε Υ οοα!ῆεά, νου] πδίυγα!ν σῖνε {Ππδ πὶ δη δάἀνδηΐϊαρςε 
ονες εἰϊμεγ {πῸ ἰος δὶ ““εἰάογβ, ογὔ {η6 ογάϊημαγυ ἰᾶν Ἰυάρεβ. Ηδσπος {πον 
ννουϊὰ Ὅς ΡτΓΟΡΟΓΙ͂Υ τεργεβοηϊοα οὐ ἃ ἰγίθιηδὶι, ἀρροϊηϊεα Ἵχργεβϑὶυ ἔοσ ἰῃς 
Ὀύυτγροβε οὗ ἀεδαϊϊηρ ἢ αἰ συ] οἵ βογίουϑ οδ565. 

8. 77 α »ιαΐ26}, ὅὁ ίοο ἀϊοιίέ 707 ἐλθε (ἾΘΘ κθ8}) ζη 7ωμζρυηορ) 

11. οο ὀχοοῤέϊομιαί (οΥ τοοπαογγμἶδ 707 ἐλδο, 1.6. Ὀεγοηά τῆν 
Ῥοννοῦ ἴο ὑηγᾶνεῖ οἵ ἀδοϊάε ; σοπιρ. 3011 (Ὀαγοια οὔμαδ᾽5 ροννογ 

ἴο πιαϑίεγ) ; αη. 1814 [εγ. 4217 (Ὀεγοηά οπϑ᾽ 5 ροῖνεγ ἴο εξεςϊ) ; 

7]οὉ 428 (Ὀεγοηά οηε᾽5. ροννεῦ ἴο σοϊηργεπμαηά). Νοῖ ἴπε ψογά 

ιι564 1η ἔχ. 1833.26 Ὁ ε. 117 (ΠΡ, ““ ματά ᾽).---ἋἈοίποεοη δίοοί απᾶ 
διοοί, απαᾶ δείποοοη ῥίεα αηπα θα, απα δείποσον δέγοῖζο αμΩ δίγοῖο, 

(ενθη) 2.6 σμδγεοίς οΥ 2ἐφαάϊηρ5) 1.6. 1 τἰῃ αἰ βίοι εν Ὀς ἴο ἀδῖει- 
γηϊηθ ὑπάδγ νν ῃδΐ ἷανν ἃ ραγίϊοι!αγ σα56 15 ἴο ὃς Ἰυάρεά, ν ΠοΙΠογ, 

᾿ἔογ δχδηιρία (“" Ῥεΐννεδη ὈΪοοά δηὰ Ὀ]οοά ἢ), ἃ πιδῃ Ὀ6 ρ.Πγ οὗ 

Γαυγάσγ οὔ οηΪν οὗ πιδηβίδιρηῃίεγ (ΕΧ. 2112:14), οὐ ψνῃεῖπογ ἃ 

ΓὯΔη οδαγροα ἰῇ {Ποῖ οὐ δπιοΖΖίαπιθηΐῖ, οὐ ἢ Ὠδνίηρ' 

οδυβοά βοπὶθ ραδβοηδὶ ἰηΐυγυ (Εχ. 2)ιἾ88., 2218), ἢδὰ5 Ὀδδθη 

ΟυραΌΪΥ παρ ροηῖ οὔ ποῖ, δηά, 1 5ο, ἰὴ νῆδΐϊ ἄεδρτθο, δηὰ 

ἴο ψῆδὶ ρϑηδίυ 6 15 [140168,---πἈαίονεγ [6 ἠδίυγα οὗ {Π6 

Οἰεδάϊηρϑ (οη Ὀοίῇ 51465) πᾶν Ὀδ (οἴ. 2 (ἢ. 100) .--- έζλίη ἐὰν 

8. ΤῊΣ "Ἴ21] 'ῃ Ιοοβα 8ρροβ. ἢ Ἴ21, ἃ σοηδίγ, νῖοἢ Ὁ οἴζοη 845: 25 
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φαΐο5)] 1213.---Τάοι «λαϊέ αγίδο, ὧὥο.}] ἴῃ6 ρεδύβοῃβ ἱπιρί τισιν 
δαἀάγοββϑά (45 ἀρρϑδῖβ ἔγοπι ἴἢ6 ννογάβ “"ἴοο αἰ οι ἔογ [Π 66 

ἴῃ Ἰυάρπιχεηΐϊ ᾽ ἀγὰ ἴπ6 ἰοοδὶ πάρα ϑ, ΠΟ, ἴῃ δι οἢ ἃ ΘΟ ΠΏΡΈΠΟΥ, 

ΔΙ ἴο γεΐεσ [86 σαβὲ ἴο {π6 ἴρυηδ] δὲ ἢ 6 σοηῖγαϊ καποίυδτΥ.--- 

ΟῸ τ] ἴῃ ἐχργεϑϑίοη ιιϑεὰ οἵ ν᾽ βιτἰηρ ΘΏΠΟἢ (1 5. 15-7.31. 323). 
οὐ εγυβαίθηι (1 Κα. 1237. 238. δηά οἔϊεη).---93, ζύκ2ο ἐδλο 2γίοσζς ἐδδ 
Ζεουϊ!65] 1.6. ἴο ἴῃ 1,Θνιτοαὶ Ὀγίθϑῖβ (ου 181).---πα τριζο ἐλὲ 
7μάρε ἐλαΐ τλαΐδί δδ ἐπὶ ἐλοδὸ ἐα4»5] ἴου ἴῃ Ἔχργθϑβίοη, σοπιρ. 
1017 268 οβ. 2οῦ (23). [ἰ βεϑπὶς δνϊάθηΐ πὶ [π6 ““)υάρ' 6 ̓ 15 

ποῖ ἰάδητοδίὶ τυ ἢ δὴν οὗ [Π6 ““ργιεβίβ ᾿; δηά δ5 ἴῃ 10}7 ““ ἴῆε 

ργιθϑίβ δηά [ἢς Ἰυάρες" αο πιθης᾿οηδα ἰορείποῦ ἢ ἃ 5: ΠῚ1}8Γ 

σοηησχίοῃ, ἰς ἀρροδίβ γοαβοηδῦϊΐα ἴο ἱηξογ (παΐ ῥγιεϑί δηά 

ἰαγτηθη βαΐ ἱορείμογ οα ἴῃς (γιδιιηδὶ γοίογγεα ἴο : {86 “πᾶσ ε᾽" 

τηθηςοηδά ποτα Ὀοϊηρ᾽ ἴπ6 ἰογεπηδη, οὔ ργεϑιἀδηῖ, οὗ ἰπ6 Ῥοάγ 

οὗ αν ““)υάρεϑ᾿" πιοηςοηδα ἴῃ 10}7, 151 ἃ5 ἴπ6 ““ργεϑε᾽ ἴπ 

1713 πγιισῖ Ὀ6 [6 ργεϑιάδηΐ οὗ {π6 ““ ῥγιθϑῖβ " πιδηςοηδά ἴῃ ν.ἕ. 

Τα οουγξ ἰηδετυαϊοα ΌνΥ [6Ποσμαρμδί δά 5: πλ] Υῖν ἃ ἀου ας 

ργαϑιἄθηου, ἴπ6 ΠΡ ῥγιθϑὶ δοίηρ᾽ 85 μεδά ἰῃ δοο  δϑι δϑίϊοδὶ σα565, 

δηά ἃ 5θουϊαγ ρῥγίηοα ἰῃ οἷν] σαβ65 (2 (ἢ. 198: 11).---αἀπὸἶ ἔδοτε 
σλαϊΖ ἐπφιῖγο, ὅσο. 1.6. ἀχαταῖης ἴῃς οᾶ56 (19}8),---5γδοῖ, δῖ πη 

ἢ {Π6 Ρογβοηβ οὗ 115 γαργοβθηΐδίνος ἔογ {π6 {ἰπιῈ Ὀείηρ,, 2.6. 

ἢδγα {πΠ6 πιοηπιῦεγβ οὗ ἴδε σοηίῖγαὶ ἰσγιριιηδὶ, Ὀοϊηρ δάάγεβϑεα. 

584π1. (ἀ, ποννενεσ, μᾶνα “" δηά δάδν 5841] ἴηαυῖγα (27 01}, ΒΒ ΊΟἢ 
(45 ἴῃ {π6 οοηΐϊεχί ἴπ6 2η4 ρεγβοη ἀδηοΐεβ ἴμε ἰοοδίὶ μἀρ65) 15 

Θαϑιθῦ, δπηὰα πῆδῪ Ὀ6 οσοοτγγοοί.---Α(» δον ἐλαὶ ἀδοίαγε ἕο ἐΐλδο ἐλε 

«οογα οΥ 7μαργηθρ] 1.6. ἴῃ δεπίθηοε (2 (ἢ. 196). Εοτν σάφ (ΑΝ. 
ἘΝ.), βεγα δηά ν. ἕθ 11, ἴῃ {6 βϑηβα οὗ ὥζξοίαγα, 5886 οὔ 55.--- 

10-18. Τε ἀδοϊΞξίοη οὗ {π6 σεηΐγαὶ {τἰρυπδὶ 15 ἴο Ὀ6 ἱπΊΡ] 1 1 Εν 

οἈαγβά.---10. Οὐεογυα ἐο 40] 5).---Ασοογΐηρ᾽ ο αἱ ἐλαξ ἕλεν 
αϊγοοέ ἐζδ6 (γ}))] 50. ν.ἕ] ““ δοοογάϊηρ᾽ ἴο ἴῃς ἐἰξγοοξίοπ ννῆεγε- 
ΜΠ {πὰν ἀέγεοΐ ἴμ66. ΠῚ 15. 20 ἀΐγοοΐ (Ἐκ. 413.), Ζδρᾶλ 
(““Ἰανν 5) 15 ργορεσῖγ “Ζγοοζίορ,---Ὀοϊῃ ννογάβ Ὀδθίηρ υ5εα ἐβρϑθοῖ- 

4Ι1γ, ἴῃ ἃ ἰδομηΐοδὶ βθηβθ, οὗ ἴπ6 δυϊῃμογιίδίινο ὥξγεοζίοπ σίνεη 

Ὀγ τΠ6 ργιθϑίβ ἴο {πὸ ἰαϊἵγ οἡ πιδίζεγβ οὗ σεγεπιοηϊδὶ οὔδογσνϑῆσα 

(566 6... 248.33}0 1[,εν. 1011 ΕΖ. 2225 4433 Μις. 311}; [6γ. 25 1818 

[,ν. 114 1χὅ9 χ454 182 ΝῸ, 539 621] ὅ0,)ὺ, Ιη ἃ βοιηθνδί τνίάδνῦ 

56η56, Ζδγλ ἰ5 ἴδῃ δρρίϊθά, ἴῃ Ὠΐ. (οη 1τὅ), ἀπά δαῖ. ψγιογϑ 

(45 ]ο5. 17 2261 Κὶ. 28 2 ἴζ. τοῦ τ4 [Ὁ 1. 2416] 1γ18 218 228- 11 
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2525.35 Τεγ, 1611), ἴο {Π6 δχροϑβί(οη οὗ δὴ [5γδοὶ ἰε᾽ 5 ἀυτγν σοη- 
ἰαἰπεά ἴῃ Ὠΐ. : ἤηδΙγ, 5111 ποῦ βιϑηθγα!ζαά, 1 Ὀαοοπιαβ {Π6 

ΠΆΠπι6 οὗ ἴπ6 Ραηϊαϊειοἢ ραησγαιν (οὗ. ΝΕ. 8}5 18. γχοϑ5. 81 (δ4. 86) 
2 (ἢ. 413). 566 διγίμεγ ΟΖ70Ο.2 ρρ. 2οοϑῖ., 472 Η., 482 1., 

425ἴ.; Κυδηδη, 76χ. ὃ το. 4. Ηεσταε [ἴ τοίογβ (ππιιϑι411γ) ἴο 

ἀδοϊδίοης οἡ Ροϊηΐβ οὗ βεουΐαγ αν (οοιῃρ. Εχ. 1816. 20) Ῥείη 

5648, ΡγοῦΔΌΪΥ, οη δοοοιηΐ οὗ ἴῃς ἔδοϊ (πδὲ (ἢ6 νοτγάϊοϊ οὗ (6 

ΒΌΡταπια ἰθυη 4] σαπια ἢ ἴῃ 6 δι Ποῦιν οὗ ργοςίβ 85 να} 85 

οΥὗὨ ἴᾶὰγ }υἀρ65.--- 7 Μη ἀοίδ, ὅσο. οὐ 251.-- -Ἰ, Τὴν 2γ͵651] ἴμε 
Θδοοίοϑιδϑίοδὶ ργεϑιάθηΐ οὗ πὸ {γραηδ]; σοπιρ. οὐ ν.9.---Ζ  αὲ 

σζαηάεέλ ἐο ηιριίδίον ἐλθγὲ ἐο 7ολουαλ)] 586 οἡ 1τοβϑ.---Ογ μρΐο ἐλ6 
7μκρ6)] ν.5. ΒΥ ο; 1: 56 6π15 ἴο Ὀ6 ᾿πιρ|16ἃ [πὶ ἴῃ6 νεγάϊοϊ ννᾶ5 
ἀε]νογοά ϑοπιοίπιθ5 ΌΥ {πα δοοϊαϑιαϑίϊοδὶ ργεϑιάθηΐς οὗ [πα 

Ὀοαδγά, βοπιχαεϊϊπιδ5 Ὀγν ἰΐβ οἷν] ργαβϑιάθηΐ ; [πΠ6 ργοοθάιιγε τδΥ 

ἢανα νᾶτγιθα δοοογάϊηρ ἴο {86 ἡδίυτεα οὗ (Π6 σα56 τπάδθγ οοη- 

5ιἀογαίίοη.---4ηπἼ4 ἐλοι ὁλαϊέ ἐχέογηεηαέο ἐλ6 ουτΐΐ Κορε 75γαο1] [ῃ 6 

βδϑ8πι|6 ογηλια 845 1406(6) 1)77---18, 4πὼώ αἱ ἐλ6 ῥεορίο σλαΐί ἀδαν 

“να γεα», ὅὥ.ἢ σοτρ. 1313 1), σνεγα 566 ποΐβ. 

14.290. ΤῊΘ ομδσδοίθσ δὰ ἀυ 198 οὗ 86 ΚΙηρ.---ΤΗς Κίηρ, 
1 οπϑ ες αἰεοίϊεά ΌΥ ᾿ἰϑσγδοῖ, 15 ἴο ὈὉ6 ἃ πιδῆ ψῆο 85 6 πονδῆ 

ΔΡΡτονδῖ; δα ἰ5 ἴο Ὀ6 4 παίῖϊνα ἰϑγδοίία; δα ἰ5 ποῖ, ἰῇ δὶ 

σουγί- 65 4015 πιοηΐ, ἴο ᾿πλτῖδία {π6 ρσγεαῖ ἀδβροῖβ οὗ {πῸ Εδϑῖ; 

δηα ἢ6 15 ἴο γυῖα ἢ δοοογάδησα ἢ {6 ῥγησὶρίος οὗ [5 γδ6}}5 

τε! ρίοη.---Τῆς Κιηρ,, ἴῃ βρια οὗ ἢ15 οὈν!οι ιν βυρογίογ ἀϊρηϊγυ, 

ἔοονν5 τἴῆ6 ἰπᾶρεα (1618:20) - ηο ἀουδί, οὐ δοοοιηΐξ οὗ (ἢ6 

ΠιοπδύοἢΥ Ὀδίηρ δΔη ἰηδίςαςοη ποίΐ δϑϑθηίαὶ ἴο [ἢ 6 ΤΠΘΟΟΓΔΟΥ 

(νἸοἢ 845 ἃ πιαίϊογ οὗ ἢιβίογυ ϑυρϑιβίεα ἰοηρ ποι 10) : 
ΔΟσογαϊηρΊν, 845 ἴδε ἰογπ5 οὗ ν.16 σῇον, Π15 δρροϊηϊπιθηΐ ἰ5. ποί 

εη]οϊηβα ὈΥ ἴΠ6 ἸορΊϑ᾽δίογ, ὈιΕ ΟὨΪγ ραογη τε. ὍΘ πιοπδγοῦν 

Ὀδοδπια υἱ{Ππ|δίογ ἃ ποοοϑϑΥ 1η ἰϑγϑοῖ, ἔοσγ ἴῃς Ὀείίογ δάμη 15- 

ἰγαϊίοη δηά σοηβοϊἀδίίοη οἵ ἴπ6 ηδίϊοη (1 5. 85: 6- 30 [ςοηϊγαδί 
7υά. 1γ5 2135] ο᾽6): [ἃ ννὰ5 αν ἶ5 ρτεδῖ τοῦ ἴο πᾶνα ρἰδοθά 

ἰ προη ἃ γε]! ρίουβ 4515, δηά ἴο ανα βῇῆοννῃ μον 115 ροννοῦ 

οοιά Ὀ6 νιεϊάεα 50 45 ἴο ργοπιοῖς {π6 ἰγυδϑῖ ᾿ηϊογοϑίβ οὗ [6 

ρεορῖε; ἔδησε Ὧς Ὀεοδίηδ ἴο ἰδΐοτ ἀρδα ἴπ6 1464] οὗ ἃ ρίοιι δηά 

ΠΟὈΪ6-πληἀ64 τποοογαίϊο Κίηρ (Ηο5. 48 15. 5ϑέ τ Κὶ. τα 148 ζχο.). 

ΤΠ ρτγαβοθηΐ ἰανν 15 ρϑοι]αγ ἴο Ὠὲ. [Ιπ δϑεπιδίίηρ 1{, 1 ἰς5 

12. ΚΠ ΟΧΠ ΠῚ... ἼΦΝ ΝΠ] Ὀγ. ξξ 122; 197 Οὖς. 2. 
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ἱπηροτγίδηϊ ἴο ποίΐοε πδῖ [15 ργον:ϑίοης αὔα δηϊζίγεῖν Ζλθοογαΐζε: 

[ΠΥ ἀο ποΐ ἀδῆπε ἃ ροϊϊ το] σοηϑειτιτοη, οἵ “παῖ {Π6 δυϊοσγϑου 

᾿οὗ ἴπ6 Κίηρ' ἴῃ οἷν! πιαϊΐοσβ. [{ (ἢπ5 βίαπάς δηίγεῖγ οὐἱ οὗ 

γαϊδεϊοπ υἱεῖ ἐμ ἼρΘΩ ὈΒΟΌ, οτ ΠΡΟΣ ΘΒΌΪΟ, ΟΥ τ 5. 8.11 χοϑδ, 
ΤΠΟ αἱπὶ οὗ πε ἴανν 15 ἴο σῇῆον ον ἴδ πιοπδγοῦυ, ᾿ἔ οσίδῃ- 

[ἰ5σπθ6ά, ᾿ς ἴο σοηΐοτγπλ ἴο {π6 54πι6 ᾿παοογδαί!ο ὑγιποὶρ[θ5 νυν ΒΊ Οἢ 

ΡΌνογη οἴμεγ ἀδραγίπηθηϊβ οὗ (ἢς σοπιηλιην; δηά ον {πα 

ἀδηροῖβ ἢ νοἢ 1 τᾶν (Ὠγαδίθη [5 γ6]}᾽5 πδί!οηδὶ ομαγασίογ 

δΔηά [σΘγ801}5 [δι ἢ, δ 6 πιοϑσρί δβδοζιδιγ ἀνεγίθεἃ. Αε τῃ6 

54Π|6 {Ππ|6, ἱπουρῇ {πΠ6 πυοίοευβ οἵ [Π6 ἴανν πιᾶὰν Ὀς δποϊδηΐ 

(ν.15), 1η 115 ργεβθηΐ ἔοσγπι [ἴ 15 ἀου Ὀ11655 ἀδϑιρ δα δ5 δὴ αἰἰεπιρὶ 

ἴο οἤδοῖ [6 πιογὰὶ δηά γοϊ σίου ἀδρθήθγαου νοῦ {π6 τηοη- 

ΔΙΟὮΥ, 845 ἃ ἔδοΐ, ἴοο οἴη ἀϊβρίαγϑά..---14, Ἡλοη λοις αγέ 

σοι ἡμέο 106 ἰαμά, ὅσο. 261; οἵ. 189 (αἴΞο 610) ---“4πΩ4 «λαμ 
54» (1220), 7 τοἱἶέ το οὐϑῦ π6 ὦ ζΐηρ᾽ {ΐλο αἱῤ ἐλ6 παΐΐοηις λαξ ἄγ 
γομηα αδομέ 26] σοτΡ. 1 5. 85 ““πον 5εῖΐ 15 ἃ Κίηρ' ἴο Ἰυάρε τι5, 

{Π|κ6 411 τπ6 παίίοηϑβ " (οξ. ν.39 χγο19): 566 διγίΠοΥ ρ. 213.---.ὀῆ;ὀοςπά 

αδοιέ ν,6] 613. 148(0).---1δ, ΤῊΘ ἔνο οοπαϊτοηβ ννῃῖος ἴῃς Κιηρσ 
5 ἴο 54 .|5ΐγ : 6 15 ἴο Ὀ6 οὔμδ ψνῇομι ᾿Θἤονδῇ ἀρρύοναϑ, απ δα 

'5. ποῖ ἴο ὃς ἃ ἔοτείρηετ.-- - λους ελουαλ ἐᾷν Οσοά σλαϊ ολοοςε] 
οἵ. (οὗ ὅ411) 1 5. τοῦξὲ ““ψνῇῃοπὶ ]ομονδῃ δίῃ οἤοβθη"; (οὗ 
Πᾶν! ά) τ 5. 168:10 (ΡΠ 1 Ο1{Πγ}, 2 5. 651; ἔογ ἴῃ ρδηδγαδὶ που ρὮϊ, 

αἶδο, 1 5. οἷδ τοὶ 2 5. γ8 ὅς. Βοίῃ ὅδ} δαπὰ ᾿ανιά τνεγαὰ 
δρροϊηϊαά πηάδγ {πΠ6 δι ποῦν οὗ ἴΠ6 ργορῃθὶ ϑαπλμαῖ: ἔοσ τΠ 6 

Ν. Κιηράοπι, οὗ. τ Κὶ. τιὍϑ9ή. χω} 161.4.7 τοῦ 2151 2 1ζ, ο1-8͵-- 

᾿ Ζ΄οι νιαγεοΐ πο ῥμέ α Τογοίρυιοῦ οὐ» 566] ἴῃ  ργοῃι ιϊίοη 15 ἃ 

ΓΟ Αγ ΚΑΌΪ6 οἤΘ, 85 1ἴ ἰ5 ἀβίους ἴο ἱπιαρὶηθ ννῃδί αδἰϊγδοϊ! ους 

{π6 τυῖς οὗ ἃ ἔογεϊρ ποὺ οσδῃ ἢδνε ροβϑϑεϑϑϑά ἔογ ἰϑγδοΐ, δηά ποσὰ 

ΑΓΘ ΠΟ ἴγδοαδϑ ἴῃ ἴῃ6 Πίπίογυ οὗ εἰἴμπεγ Κιηράοπι οὗ ἃ ἀδϑῖσε ἴο 

Θϑἰδ ὉΠ 5} 1 (Π6 βυρροπίζίοη {παὶ πε ργοϊεοῖ ἴο πιᾶκε Ταῦ εἱ 

Κιηρ ἴῃ ρίδοβ οὗ ΑδδΖ, 15. γ8, πιεῖ ἢ συρροτί ἴη ᾿υἀδῇ, ὈδίηΡ 

8ῃ υποοσγίδίη ᾿ηξεγθηοα ἔγοπι 15. 856). Ῥοβϑιρίν ἴπογα πιᾶὺ μαναὰ 

Ῥδθη δχδιῖρίος οὗ ἔοσοι ρθε γϑίηρ ἴο ἀδϑροίϊο ροννοῦ διῃοηρ᾽ 

15 τ861᾽}58 πεῖρῃθοιτο (δ αη. 4637 ὈΠ]|πι.).. Νοῖ ἱπιργορδῦϊν, 

μβονανογ, ἴῃς πιοῖϊνα οὗ {π6 ργονίβιίοη 15 ἃ γαϊρίουβ. οὔβ. ἃ 

οτείρηθγ ψουϊά ποῖ οηἱγ 6 ἀεβοϊεηΐς ἴῃ παίϊοηδὶ ἔβοϊηρ, δπά 

48. ᾿Ξ π3} οἡ 1435.--Ξ:5., 310 κὖ] δ8 733.--τνῖῦ Ὑπν κῦ Ἴσκ] 50 δοὶδ (Ὁ τ. 
8 1ο8 Οὖς. τ; Ζεα. κὶὴ 8 0). 
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Ὀ6 1ἸΙαΌ]6 ἴο γυῖα ἰγγαηηϊοδν, Ὀυϊ ἢ6 ννου]ά θὲ [ἰΚεῖν ἴο δηἀδηροῦ 

[5τδ61᾽5 ἀϊϑίϊηοξινα δι οη δ Υ, Ὀγ ̓ ηἰγοάποίηρ, 4 μδαΐπαη οἰθπιθηΐ 

ἰηΐο [Π15 πιοβί ἱπιρογίδηϊ αἀἰρηϊγ. ὉὍῃ6 ῥγοβιις!οἢ πιᾶῪ ννο]]} 

6 δὴ οἷά οπε (Π)111π|.; Ὠεϊ., ΖΑΎΨΖΔ. τ88ο, Ρ. 565), τερεαϊεά 

ὉΥ Ὁ ἔτοπι οὔδ οὗ ἢϊ5 βουγοβϑβ.--- -16-17. Εἔνεδη, μοννενογ, νβεη ἃ 

Κίηρ ἣα5 Ὀδδη δρροϊηϊεά, ννῇο 5δίι5ῆες ἴῃς σοπάϊοης ῥγο- 

βογιεά ἴῃ ν.1ὅ, ἢ15 ΠΌΘΓΕΥ 15 ηοῖ δὈϑοϊιία; δηᾶ {ῆογα ἔοϊϊον 

ΠΟΥ ἴῆγαα Π᾿πιταις]οη 5 οὗ 1, ν.16΄. : ἢ 15 ηοΐ ἴο π ΠΡ ἤογβαβ, 
οὐ Ψῖναβ, οἵ γίοῃεἕξ.-- -10, δεοίηρ ἐλαξ γελουαῖλ λαΐὰ φαζά, Υέ 

δαὶ λοησοζογέλ γοζμερη πὸ γπὸγ6 ἐλαΐξ “οα}] ἴῃς βαπιῈ βαγίπρ' ἰ5 

τείετγεά ἴο δρδίη, 2868; 1 ἰς. ηοΐ ἴο Ὅδ6 ἔοιιηά ἴῃ οὖζ ρῥγαβεηῖ 

Ῥεηίαϊουοϊ, Ὀμπῖ (Π6 τπουρμΐ οὗ Εχ. 1417 1418 1ς βι πη γ; δηά 

{πΠ6 ργοροϑβαδῖὶ οὗ ἴπ6 ρϑορῖβ ἴο γοΐυση ἴο Ἐρυρῖ, Νιι. 143: (ςἕ. 

1120), 15 ΟΙΦΙ ΠΥ γαργοβθηϊθά ἴῃ πε σοηΐοχὲ 85 σοπίγαγυ ἴο {6 

Ὠινίης ἱπίθητίοη. [{ 15 ργοῦδοϊα παῖ, 85 ἴῃ οἴπογ Ἷα565 (οἕ. 

οη 133 τοἱ 8. 8.9), [ῃς δοΐιια] ᾿ψογὰβ νγογθ 51} γεδά ἴῃ βοπια ρατγί 

οὗ ἴπ6 παγγδαῖϊνε οὗ [Ε, Ἄδχίδηϊ δὲ {π6 {ἰπ|ὸ ἤθη 1. ννὰβ σοπι- 

ροβεά. Τῇδ ποῦβθϑ, τνπίοῦ [Π6 5γδοῖ 5 [κτηρ᾽ 15 ἑοσθιάάθη ἴο 

ΤᾺ] ΡΙγ, δύθ, οὗ σοῦγβθ, συιοἢ 45 νοῦ ᾿ητοηαθά ἴογ ι.56 ἰη τγᾶῦ. 

Τῆς ᾿ϑγδοϊϊῖεβ νεγα ἀεδβοίεηϊ ἴῃ οαναῖγν, δηὰ ψεγα σοηβοαυθηίν οἴδη 
0086 ]6 ἴο Βοϊά ἐμεῖς οσῃ θεάς δε ἡδίϊοῃβ οὗ ὕδηδβϑη ([ο08. 17} [υἀ. 19.243 
1 5. 1355}; πενογίμοῖεβ5, ργίογ ἴἰο ἰῃε ρὲ οὗ ϑοϊοπιοῃ, (6 γ ἀο ποῖ ἀρρϑᾶγ 
ἴο ἢανα πιδάδ δὴν δἰϊεπρὶ ἴο βιρρὶυ ἴῃς ἀεδοίδηου, δηά ἀγα ὄνθη γοοογάσρά, 
τῆογα ἤδη οποο, ἴο δανα πουρδεά {πὰ Πογβοβ, δηὰ Ὀυγηΐ [πΠ6 οδασγίοίβ, 
οδρίυτεα ὃγ ποπὶ ἰπ ψὰγ (105. 115 6 9.2 5, 8). Ἐργρί, μοννανεσ, δἱ [οδϑὶ 
ἔγοπι ἴπ6 ᾿ϑίἢ ἀνηδαϑίγ (Ὁ ΠΚΙ ϑοη-Βίγοῦ, 45π|ι. Ἐρ.3 ἴ. τοὶ ; Ἐδν]Ἕηβοη, 
Ηἰςί. ΟἿ Ἐρ. 1881, 1. 74), 1. 206, 215), νν85 ἙσοἸε γαίθα ἔος 115 ἢογβαβ (οἷ, ἔχ. 

147 τοῦ; 77. ἴχ. 482.); δπα ϑοίϊοπιοῃ ργοουγεα σανδίγυ ἴπεηος οὐ ἃ ἰαγρε 
5.816 (1 Κ. 5 [435] το3δ: 38.) Πογβεβ δηά ομαγίοίβ αγε οἵϊεῃ πιοπίϊοπδα 8ιὉ- 
δα Ό ΘΠ ΕΥ 85 ἃ βἰδηαϊηρ' οοπιροηεηΐ οὗ {πε ΔΥὸΠῚΥ ἴῃ ὈΟΓ Κίηρ ὁπ; ἰπ {πὰ 
εἶπια οὗ Ηεζεκίδῃ (403. 16. 11 269), 5 αἴεγιναγάβ ἴῃ (πδὶ οἵ Ζεάεκίδῃ (ΕΖ. 
1715), 16 σᾶναῖίγυ οὗ Εργυρὶ ννα8 δὴ ἱπιρογίδηϊ δοίογ ἴῃ ἔπε οδἱουϊδιϊοιβ οἵ 
{με ροϊἰοΐίδη8 οὗ ᾿υἀ δῇ. 

Τῇ ἰερΊϑἱαΐογ, {κὸ (Π6 ργορδεῖβ, 65ρ. ἰβαίδῃ, ἀϊβοουηίθης- 

Δη065 Ὀοίῃ ἀθαϊηρθ ἢ Εργρί (15. 301.δ. 411-58; Τ6γ. 218. 86). 

δηά [Π6 πιὰ] ρ]1οδϊίοη οὗἩἨ Ποτβας δηᾶ ομαγίοῖβ (15. 27 411: οἔ, 

Ηο5. 144(3. Μίο. 5100) δο.). 11 15 ἀϊδίου ποῖ ἴο {πίη ταὶ 
{Πόγὰ 15 ἰὴ ἢ15 ννογάβ ἃ οονογί γεΐδγεπος ἴο ἴπ6 ροϊου ἱπδυριτ- 

αἴδα ὉΥ ϑοϊοπιοη.---ὴο» σαμδ6 ἐλ ροοῤίο ἰο γεέμγη ὁ Ἐργρῆ]) 

10. Ὅκ "Π|5}] ““τὐλόη (ογ βοΐ ἐπα) [. Ὠδιἢ βαιά ᾽" : ἃ οἰγουπιοίδης, αἱ 
οἴδυβε (Ώ τ. 8 159} 
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ποῖ ἴο Ὀ6 υηάεοτοίοοα [1Π|ογΑᾺ}Π}Υγ (45 Νὰ. 144): [Π6 πχεδηΐϊπρ᾽ ἰ5 

(παΐ {π6 Κίηρ' 15 ποΐ ἴο δοΐ οοιηΐαγ ἴο Γεμονδ 5 ̓ πίθηζοη ἴη 

[ογιἀαϊηρ' {ἰΠ6 ρδορῖίε ἴο γεΐυγη ἴο Ερυρί, Όγ βεπάϊηρ' ἢ15. πιοῖ- 

ομδηΐβ (1 Κα. τοϑδ), οὐ᾽΄. Ὧ15 δπιραββϑδάογε (15. 201-5), {ΠῚ ΠΕ γ ἴῃ 
αυεβί οὗ οανδῖγυ.---17. λιεσίλον ἐλαΐ λ6 τι ἐῤιν πτοΐσος 10 ἀΐπι- 

οοἴδ, ἐλαΐ λὲς ἀδαγέ ἐμγη τοί αδίάδ (7]6τ. 175); ποίλοῦ «λα λὸ 
φγεαξίν τητἐέῥίν ἐο λῖριδο οὐϊυδν για ροἱαἢ ἵννο οἴ μεσ ῥγδοίίςεϑ, 

οδἰουϊαϊοα ἴο ἱπηραγί ἃ βϑηβιιδὶ δηᾶά τνουίαἷγ ἴοπα ἴο πε οἢδί- 

δοῖεν οὗ {π6 Κιηρ,, ἴῃ ψ ῃιοῦ ΠπΠκουν 156 δὴ ον] ργοοδάδηςξ ννᾶ5 ϑεὶ 

ὉΥ ϑοϊοπιοῃ (1 Κι. 113.8; 1014-25. 27) : {ῃη6 ἱπῆϊιιδηοα οὗὨ ἃ ἤᾶγεπὶ 

νγ5 Π|κοῖγν ἴῃ οἴου ναὺ5 δἷβθο ἴο Ὀ6 ρογηϊοίοιις ἴο {π6 ϑίδϊο.-- 

18-20. Τα Κιηρ, ννῆθη δϑίδὈ θα ἀροη ἢ]5 τἤγοηθ, ἰ5 ἴὸ 

ἰγδηβοῦθα ἔογ ΠΙπι56 1 ἃ σορυ οὗ ἴῃς Πευξεγοποπιῖς αν, νὨΙοἢ 

Ὧθ ἰ5 ἴο βίαν ἀδιΐγ, ἴῃ ογάδγ [Ππῖ 15 ρυϊποῖρί 65 πᾶὺ ὈδοοπΊα [Π6 

γα] 6 οὗὨ 815 [Πἶ, δηά ἰδὲ ἢδ πιᾶὺ ρονεγη ἢ15 βυῦ)]οοίβ 1 {Π6 05 

δηά δαυμδρϊα βριγτιῖ νι ἢ 1 Ἔνογυνῆογα οοπιπιδηάϑ.---18. 77:: 

ἐατ:ο] 1.6.) ἃ5 ὉΠΙΟΥΠῚΪΥ ἴῃ [15 ὈοοΙ (οη 1ὅ), [6 Παυϊζαγοποπις 
ἰερτϑἰδίοη, ἔγοπι ἴῃ βἰδηάαγαά οορΥ οὗ ννυῃίοῃ, ἰῃ {πΠ6 ουπίοαν οἱ 

τη6 1 νη ο8] ρῥγιοϑίβ, δὲ ἴῃ6 σθηΐγαὶ βαποίπδγυ (319:35), (ἢς 

Κιηρς ἰγδηβογιρί ννὰβ ἴο 6 πιδάθ.---10. Δ «λαίξέ δὲ τοΐλ λΐπι, 

Φὥ.} 1.6. 1 1Ά56 ἴο Ὀ6 ἀνεῦ δὲ ἢἷβ δἱάβ, δῃά ἢ 15 ἴο βἰυάν ἱΐ 
Βα 411 (οοτηρ. [05. 18).--- Ζ΄αΖ ὧδ γιαγν ἰοαγη 10 ὕεαν, 5 .} 41 
14330., ς26(20) 6). 20, Ζ΄αξ λὲς ἀσαγέ ὅδ ποΐ “6 τι (813) αὖουο 
λὲς δγοξλγθη) [6 βϑαπιθ ῥσϊποῖρίθϑ οὐ ἰογαίἐγ ἰουγαγάς Οοά, δηά 

Οὗ βυπιραΐϊμείιος γεραγά ἔογ πιδῆ, νοῦ Ὁ. νοῦ ᾿που]οαῖθς 50 

ἉΥΑΓΠΊΪΥ, ἂύθ ἴο γυῖα πε 11 ὈοΓΠ οὗἩἨ {π6 Κίηρ δπά οἵ ἢ15 

5 δ)]εοῖβ ; δα 15 ποῖ {πεγοίοσε ἴο ἰγοδὲ ἔποβα ῆο δέϊοσγ 41] δὲ 

ἢ5. ““Ὀτγαίμγθη " (ν.18) νυ ἀγγορδησθ, οὐ ἴο ἔογρεῖ [πὸ ο6]:- 

ϑαϊίοηβ ἰονναγάβ ἴπθπὶ ὑνῃ]οἢ ἢἷβ5 οΠοΘα ἰηνοῖναβ (οοπρ. 6.9. 

]6μοϊακιπιβ ἀρυιβα οὗ 5. ροβι[οη, ἀδηοιποθά ὈΥ 7α6γαηγίδῇ, 

2213:19)͵---- 7 τεγηι πο αδίαθ, ὧ 0. ν.11 ς39 (82)...  ρρίοῃιρ 4475] 430. 

Ιξ τεπιαῖηϑ ἴο σοηβίάος Ὀγεῆν ἴδε γεϊδιίοη οὗ Ὁ. χη16 9 ἰοὸ {δε δοςουπὶ 
ἴῃ 1 54π|. οὗ (Π6 6ϑ. 2} 15ῃπιεηὶ οὗἉ ἴ[Π6 πηοηδγοῦν ἴῃ ἰϑγϑεῖ. ΤῊ 15 (οἱά ἴῃ 
ἔτπυο πατγαῖϊϊνεβ. ἴῃ οης, πὸ οἷον παγγδῖναε (9]-- οὐδ. 570 7. 11-11.15...4-..4}, (ἢς 

18. "5}Ὸ Υ) 3η3}] "5ὺ πιῖρ 5 κα ΕΥ “ἀπάοτ ἴῃς ἐγα οἔὗὨἁ, ἴῃ ἔπε Κεερίηρ οἵ" 
(οἴ, ΜΑΙ]. 41 18. 655); ἀπά Ὁ 3π9 15 βαϊά οὐ ἔπε δηδίορυ οὗ Ὡθῦρ πρὺ Ἐχ. 
465, ὉθνῸ 912) ᾿ξ. 2853: : οἵ, 76γ. 418,-- Π) Ὁ] οοῤ», [1τ. γοῤεέϊέέονι, ἀμί ἑκαίε 
(οἴ. 705. 853. (ζ τὸ δεντερονόμιον τοῦτο (ννοπος ἔπ ἤδηιο οὗ [ῆς ΒΟΟΚῚ, τυ μἰοῖ 
νου γοαυῖγα ΠῚ ἔογ ΠΕῚΠ. ---20. Ὅ0] οἡ 43},-.--ὐν͵ οὗ, 15. οὐ 2 ἢ. 1) Ῥπη. 43. 
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ῬὈΓΟΡΟΒ4] ἴο δρροϊηϊ ἃ ἰκἰηρ᾽ 15 νεννεά νους [δς 5π|411ε581 ἀϊβαρργοναὶ οὗ 
σεηβαυγα : ἰῃ πε οἴπον (7217 8. το δ 12} 11 18 ἰγεδίεα ἃ5 ἃ στανε οβξησε 
ἀραϊηϑὶ ᾿ομονδῃ, δηά ἔγαυρῆμὶ τὴ ἀδηρος ἔοσς ἴῃς πδίίοη᾽ 5 ἡπΐυτγε (8:1-18). 
ΤΠα βεοοηά οἵἉ ἴμε8ὲ παγγαίίνεϑ (πο ἢ δἴοπα 845 ροϊηβ οὗ οοηίδοῖ τ ἱ 1.) 
οδηηοῖ, οὐ νᾶτίοιιϑ σεοιηάβ (οἷ. 2.0. 7. ρρ. 166-168), Ὀς τεραγάςά 845 οοη- 
ἰδιηϊηρ ἴῃς ἐῤείςείπια τυεγδα οἵ εἰπεῖ ϑαπιιεὶ οὐ ἔπ ρβορῖς ; ἰΐ γαῖμοσ γῖνεβ 
Ἔχργθϑϑίοη ἴο [πε δεαγβ αληά ἀουρὶϑ ΜΏΙΟΝ ϑδπιιοῖ, πο ἀουδὲ, ἴῃ νον οὗ ἃ 
Βτεδὲ οοηϑιετυζοηδὶ ἱηπονδίίοη, δοίην ἔεϊζ, ἴῃ ἃ ἔογῃ πιουϊδο Ὀγ {πε 
ἐχρεγίδηςοβ οὗ ἃ ἰδίες αρε, πε πὰ εν} ]ὶα ΠΙΟΩ (ἢ ᾿οηδγοῦν πὰ 
Ὁγουρσ μὲ ΜῈ 1{---ἰἰ8 ἐπογοδοῃπιεηῖβ οὐ ἴδε [1 ογιῖ68. οὐ [6 ρεορῖς (811.}8), 
115 ἰεηἀεηοίε5 ἴο Ἰάοἰδίγυ, δηά [158 τεϊιοΐδηοε ἴο |ἰβίδη ἴο {86 τναγηϊηρβ οὗ 
πε ργορβείβ (οὖ. {πὰ οπλίπουβ δης οὶ ραίϊοηβ ἴῃ 1214.35).-- πΠαὰ τηδάδς ἐπαη)- 
5εἶνεβ Κϑεηὶν ἔεϊῖ. ΤὨΐβ παγταίϊνα, πονν, σϑῆοννβ πὸ ἱπαϊοδίϊομβ οὗ ἐδε ἰανν 
οὗ 1. μανίηρ Ῥεδη πον ἴῃ λαοί, εἰ μογ ἰο ϑαπιοῖ, οσ ἴο ἴπΠ6 ρεορῖὶε ννῇο 
«επιδηάεά οὗὨ Πἰπι ἃ Κίηρ᾽ : Βα δυο Ὅδεη {πε οδ56, ἰὶ 18 ἱπογεάϊθ]ε εἰϊπος 
πδὲῖ ϑαπιυεὶ βῃουϊὰ πᾶνε γοϑίβίεα {πὰ δρρἰϊοβίϊοη οὐὁἩὨ {π6 ρεορὶς 48 ἢς ἰ5 
τεργαβεηϊοά 845 ἀοίηρ,, οἵ---ἰ 26» ἐριῤοςσίδεϊο ἣὰ αϊὰ {Π[58---ἰῃδὶ (πΠῸ Ῥεορῖς 
8ῃοιἃ ποῖ Ὦανα δρρεδϊεά ἴο πε ἰανν, ἃ8 ἃ βυβηοϊοηὶ υϑι1Ποδίίοη οὗ ἱπεὶγ 
τεαιοϑῖ ; ἰδ Ξξυρροϑίτίοη (τ δῖςἢ νου] δαὐπιὶὶ οὗ [Ππ ἴᾶνν ποῖ Ῥεΐηρ' υπϊκηοννη 
ἴο ἢϊπ1} ἐπὶ ϑαπιιοὶ οοπἀεπιηοα ποὶ {πε τοαυσβί, 85 βυςδ, θυ τῆς ἰσπιροῦ 
πη ΒΊΟΣ ἴἃ 85 πιδάδ, Ῥεὶπρ ποῖ Ῥογηα ουὖυἱ ὈΥῪ {πῸ ἰογηιϑ οὗ [π6 παγγδαίϊνα. 
Οη ἴδε οἵπεν μδηά, (με γεβεπιδίδηςε οὗ Ὠϊζ. 17,.}4}.186 ὙΠ 1 5. 85 103 (οἰϊεά 
ΔΌονΕ) 5εοπὶ8 ἴοο ργγεδὶ ἴἰο ὃς δοοϊἀδηίδ): {πὸ ἴαὰνν οὔ Ὠϊ. ΝΠ] τπεγεΐογε 
αν Ὀδοη Κηονη ἰο {π6 σωζλο7 οἵ (6 πδιγαῖϊνε οἵ ὅδπι., δηά (ἢς ἵἴνο 
ΡὮγΑ565 τεΐεγγεά ἴο νν}}}] Ὀς τεπιϊ βοθηςσα5 ἔγοηι ἰξ ; 1655, ἱπάεσά, (Πς οἶδεν 
αἰτογηδίϊνε Ὀ6 δἀορίεά, δηά ἔπε δυΐδον οὗ Ὠϊ. 1716 Ὁ θὲ βξυρροβεά ἴο ανε 
Ὀδεη ἰηβυξηςεά, 45 Πα ᾿νγοῖο, Ὀγ ἢ 58 γεοοϊ]δοιϊίοηβ οὗ ἴῃ6 παγγδίϊνε οὐ ϑ8πὶ. 
(58ο Βυάάς, έολέον μρὰ δανιεῖ, Ὁ. 184; Οοτη!!!}, ΣΦ έρ]. 8 τὴ. 4). Α5 {πε 
ἡυΟ]ευ8 ΟΥΣἹ 5. 8; 1017.25. 72 Δρροθδγβ ἴο ὃς ργε- ϑευίεγοποηὶςο (Ζ.Ο. 7. }.ς.), 
πε ἰδἰίος αἰἑεγηδίίνε 18 ποὶ ἐς ἰεαϑὲ ργοῦθδΌϊε οπς. 

ΧΥΪΙ]. 1-.8. ΤΊΘ τϑυθηυθ8 οὗ [80 ῬΥΙΘΒί8.---Τ 6 ρῥγιθϑιν 

{06 ἰς ἴο τϑοοῖνα τὸ [τογγίζογί αὶ ἱημπογιΐδηοα ἴῃ ἴϑγδοὶ ; [5 

πη οι δησα ἰ5 ἴο οοηϑὶϑςί οὗ {πΠ6 αἱίδι- ἀϊδς, δηὰ οὗ ἴῃς ἢγοι- γα! 5 

οἤξεγοά ὃν ἴῃς Ιϑγδεῖ 65 ἴο επονδῇ, ν.1 δ. Α πιοιροῦ οὗ {δα 

{για σοπηηρ νοΪαπίαγΥ ἔγοσῃ ἴπῈ σουπίγν ἴο οἰἶδοϊαΐα δἱ {16 

σοηίΐγαϊ βδηοίιαγυ, 541] σῆαγα ἴῃ π6βθ6 ἄϊι65 δαυ δ! }ν ἢ [Πο56 

αἰτεδαν οὐ με βροῖ, ν.ὅ8, Ἰη ΤΕ, ργιοϑῖβ, δηά “βοῆς οὗ 

[κἀν], ἀγὰ αἰϊιάεά ἴἰο (Εχ. 19323.29 ,,)30. 28); ὈὰπΓ ηο ῥγον!ϑοηβ 

ΑΓΕ ἰαϊὰ ἄοτνη σγοϑροοίηρ' {πεῖν ἀυτ165 οὐ ρῃῖβ. [ἢ Ρ {Π6Ὺ δὲ 

{Ππ6 5υδ)]εοΐ οὗ νεῦυ ργϑοῖβα γερ υἱδίοηβ, ΠΟ ἢ ἸΏ ΒΟΠῚΘ γαϑρθοῖβ 

αἰ εν νν] εἶν ἔγοπι ἴποβ6 οὗ Ὀΐϊ. ; 566 Ρ. 219 ἴ.---1, 7.6 2»͵ο δίς 

23:6 Ζουΐϊ{65] {.6. ἴῃ ρτίεβίβ. οὗ {ῃ6 {ἰτρ6 οὗ [μονϊ, {πΠ6 1 ον τοδὶ 
ῥτίοϑίβ, (ῃε βίδηδϊίηρ᾽ ἀεϑιρηδίίζοη οὗ (ἢ6 ῥγίθδίβ ἴῃ Ὀΐ. (179. 18 

2438 279: οἵ, “Ἴδα ρῥγιθϑίβ ἴῃς βδοηβ οὗ [,ον],᾿ 215 419), ὁσσυγγιης 
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Ὀασιάδ65 [05. 48 888 (ροίἢῃ 192), [6τ. 2218 (οἷ, ν.31), ΕΖ. 4319 4.4.5 

2 (ἢ. κ5ὅ (ρταϑογσνιηρ ργορδῦΐν ἴπ6 ἴσια γοδαάϊηρ οὗ 1: Κὶ. δι; 

Ὁ. 122), 2318 4ο᾽͵ (15. 6621 ; (ἢ. οΣ ΕΖτ. τοῦ Νεῇ. τοϑϑ' 35 (3.30 
1129 4ἴς αἀἰβεγοηῖ, ἴῃς οοη]. σπα Ὀδίηρ᾽ οπιίτεα). ἴῃ Ῥ ἴδε 

ΓΙ ϑιοοά [15 {1᾿π||6 4 σἰσΙ ον ἴο {πῸ ἀδοοεηάδηϊβ οὗ Αδγοηῃ, δπά 

Ῥτεϑίβ ἄγ δοοογαάϊηρὶν αἷνναυβ οἰγίεα ““τῆε6 βοὴβ οὗ “4ω»0η," 

7,6ν. 1ὅ.8.11 22 χ2.8.Ὁ ὅχο,--(Ενεη) αἱ ἐδ6 ἐγίδο 977 Ζευῖϊ] 8η 
Ἔχρίδηδίοσυ δρροβιίίοη ἴο ““1ῆς8 ρῥγίθδίβ {πε 1 νας. δυσὶ 

δχραπδίογσν δρροϑβιτ[οηβ δα ἔγεαιιθηΐς ἰη Ὀΐ. (2810 440.18.18. 419 

58 152] 165] 1.1 2014 2430 (10) 2ς16 299(10) [ἴῃ περ. βδεπίδποες ἴδε 
ΗΘ. αἰΐ Ὀδοοπιαϑ ἴῃ ΕπρΊ. σπν; δηά 1651] (Πδζα 15 ηο οἵ ἴῃ ἴδε 

Η6.]), δηά ἀδηοία γερι]γῖν [6 δηξῖγα στουρ, οὗ ΟΝ οπα οἵ 

τοτα γοργοδθηϊδίναο [6 π|5 ἢανα ὈδΘη 5ρθο δά ἰη ἴῃς ργεοβεάϊησ 

νογάς. ΤΠδ νογάϊηρ᾽ οὗ ἴῃΠ6 νοῦβα ἱπιρ}165 (νν δίς 15 οοῃηβοηδηῖ 

ἢ τπ6 ἰαηριιαρα τ5εαἃ εἰσοννῃογο) παῖ ἴῃ Ὠΐξ. ἔπε ργεϑν 

οἶος 15 ποΐ οοηῆηθδά ἴο [ἢ6 ἀδδοεηάδηϊβ οὗ ἄδγοη, Ὀυζ ΠΥ 

6 ἜΧογοιβοα ΌΥ πιοηλρεῖβ οὗ πα ὑσῖθα ψιπουΐ ἀἸσεϊποίίοη (56ς 

Ρ- 220).--- δαί λαὺυδ πὸ ρογέϊονι ον ἐὑελογίίαμοσ «οὐδὰ 7εγαεῖῆ ἐ.ε. 
ΠΟ ἴογγιζοσιαὶ ροββϑθβϑίοη, [ἰκὸ [Π6 γοϑὲ οὗ ϑγδϑὶ; ϑι πη] γὶν τοῦ 

12120 14570. 20 οὗἁ, 705. 12.453. 888 187 (411 53); δηά ἴη Ρ, Νυ. 1833 
(οὗ ἴῃ ργιεβίβ), 33.324 (οὗ {πῸ [,ον1165}, 2662 7οβ. 143 (οὗ ἴδε 

ννῃοΐα {{106).----]φδολουαλ᾽ς “γ6-ογογίηρο, απ λὲς ἐμπλογέζανοε, 
σλαδ ἐλᾶν εαέ] {.6. ἴνα ἀροη; {Π|]15 ἰ5 πδὶγ βδυρδϑείαῖϊα ἔογ ἃ 
Ἰαπάδα ἱημογιΐδηοα: σΟΠΊΡ. 05. 1216 1 5. 233, 2 γε-οὔεγίηρ 15 

ἃ ἰοοδηϊοδί ἴογηι οὗ [Π6 ῥσγιθϑίϊν Ἰερὶοδίοη, οσοιγγηρ 62 {ἸΠ|65 

ἴῃ Ρ, οὐδπογν δα ΟὨΪΥ γα, [05. 1214, δΔηά 1 5. 235; [ἴ 15 ἴδ 

ιι564 οὗ ἴπΠ6 Ὀυτηϊ-οἤεγιηρ (μεν. 19), [ἢ πιοα]-οὔἴεγιηρ (28), ἴδε 

{πη κ-οἴεγιηρ (38), {86 ρου] -οὔεογίηρ (78), ἴῃ 411] οὗ ψπιοῦ 

βρεοϊῆοα ραγίβ ογεὰ ἴπ6 ρεγαυ δια οὗ [6 ργίεϑίβ (μον. 25 γδ10; 

Νι. 1897). ΒΥ ““δηά ἢϊ15 (ὦ 6. μονα ̓5) ἱπῃμογιίδησε " πιυϑὶ 

Ὀ6 πιοδηΐ οἵποσ ϑδογοά ἄτθς5, ποῖ ἱποϊι δα ἴῃ (6 ““ ἢγο-οὔοσ- 

ἱηρ5,᾽ τεπάογοά ἴο σοά, ἴῃ [86 ρεγβοηβ οὗ Ηἰβ τεργεβεηϊδίινοϑ, 

{πΠ6 ρτίθϑίγ {τἰρα, 6... πγϑί-[τ{5 (ν.3).---9, ΤῊΘ ρῥγηοιρῖςο οὔ τ. 

τερεβδίβά πιογα Ἔπιρἤδείοδ!!γ.--- 70, ἐλσ τιΐάε ο λὲς δγείλγοη) εἴ. 

1ο9.--- λουαλ ἐς λΐς ἱπλογίαησο, α5 ἢδ σῤαζο τριο ἴηι] εν δὴ 

15 θα δδϊὰ (ὁ ὃς {πῸ ““᾿Ἰπμογιΐδηοα ᾿ (566 οἡ 109) οὗ {6 δητίγε 

{06 (οὗ, ἴῃ 3 705. 1315. 88. 187); ἴὼ. Ρ (Νὰ. τϑϑ0; 50 ΕΖ. 4453) 
Ης 15 βδαϊὰ ἴο 6 {πΠ6 ἱπῃμογίίδηοα οὗ “" Αδγοῃ," 2.6. οὗ {π6 ρῥγίθϑίβ 
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δἰοηθ. Τῆδ ραβϑϑαρὲ ταείεγγεα ἴο, ἃ5 βδῃῇονῃ οἡ 1οϑ, ἄοαϑ ποῖ 

ΟὐσΓ ἰῃ οὐἵἦ δχιβίηρ Ραηίαϊοιοῇ.---8-4, Α Ξρεοϊβοαίίοη οὗ ἴδε 

ΡῬτίποῖρδὶ ἰΐοπιβ ἱποϊμδά ἴῃ [6 ““Βτε-οἴεγίηρϑβ δηὰ “πῃ ογὶῖ- 

ΘΔηο6᾽ οὗ ν.], νὶΖ. [Π6 ῥτιδϑίβ᾽ βδῆδαγε ἰη [6 ρεϑδοθ- εγίηρβ δηὰ 

ἢγοι- συ !5, τἴἢ6 ἵνο Κιηάς οἵ οἤεσγιηρ ποδὶ ἔγεαιθηῖ δηά 

ΓΕρΡΌΪΑΥΙΥ τεηάεγοά Ὀγ (6 ρϑορίς δ ᾿δγρε.-- -8. 4πῶ ἐλῖς δλαΐ 

δο {δ6 γέρλέ οὗ ἐλα 2γίοεοίς ΤΌ» ἐλ6 ῥεοῤέο, (ενεῃ) ,“ο»" ἐλοηει ἐλαΐ 

δαογοῦ ἐδ6 ςαογοο, πὐλοίλο᾽ οχ Ο7 δσἦδορ : λα σλαΐ οἵσυδ ἰο ἐλ6 

2γἱοεέ ἐλθ τλοιτιδν, ἐλθ ἔτῦο ολόσᾷς, ἀπά ἐλ6 τπαη0] τς ἢγδὶ ρατγί 

οὔ πα ν. πιδὺ κε ΠΠπϑἰγαῖοά ἔγομῃι 1: 5. 2120 (γεδάϊηρ στ ποῦν 
Δηα πιδην πιοάδγηβ, ὉΨΠ ΓΝ 112) ““ἴῃε βοηβ οὗ “ΕἸ: .. Κηονν 
ποῖ ]επονδαῇ, ποῖ 246 γεέρδέ (1.6. ἴῃς. τρδίξα! ἀ86) οὗ ἐλδ 2γίδεέ 

.,ῦυηι ἐδο εοοῤίο: θη δὴν πιᾶη δ αοιποθα α σαςγίβοσ, (ἢ 6 

Ῥτίοϑι 5 βεαγσνδηΐ ιιϑϑά ἴο οοπιθ," ὅσο. ΒΥ 2.6 σαοίἥοδ ἴα τηθδηῖΐῖ 

[π6 πιοσδί ογάϊηδγυ δηά ιϑ084] Κιπά οὗ βδοῆςθ, δοοοπιρδηϊθά 

(127) ΌὈΥ ἃ τγοϊ!ρίουβς ἔδβαβί, δηὰ οδ᾽δε, ψῆσογα αἀἰϊδιμοίοη 15 

πεξεάεδά, ἴΠ6 2εαοό- οΥἦ ἐλανικ-ογογίηρ (οα 128). ὍΤῇα σλορζαον 
(11. α»7.) 15 τιθη!!οηθά Νὰ. 619 (οὗ ἴΠ6 τὰπὶ οἤεγεά ὃν {πε 

Ναζίγ6) ; {πε οὐσοῖς, αλὰ [Π6 γ»εατῦ (ποῖ εἴβενογε: (ἃ ἔνυστρον, 

τῆς ἐοιιγίῃ βσἰοηχδοῇ οὗἩ γυπλὶηδηῖ5---ἃ ἔδνοιιχιῖο ἀἰςἢ δὲ Αἰἤθηδ, 

Ατιϑίορῃ. Ἐφ. 456, 1179), ἀγὲ ποῖ οἴπεγννβε πιεηϊοηδά ἴῃ σου- 

παχίοη ἢ βδογίῆοθ. ὍὙΠῈ ρᾶθβθαρα 5 ἴῃ αἰτεοῖ σοηϊγδάϊοίοη 

ὙΠ (ον. γ82-84 (Ρ), τνΒΙοἢ Ργθβογθεβ ἴπε δγοασέ απὰ δα γίρδέ 

Ζλζρὰ 45 τῆς ργιθϑι 5 ἄυε οὗ ἴῃ6 ρεδοθ- δγίηρβ. 

αγίουβ δἰἱεπιρίβ ἤᾶνε Ὀδθη πιαάς ἴο γεπιονα πε αἀἰβογεράᾶπογ. (1) 
Ασοοτγάϊηρ; ἴο ἔς [εἰνϑ (105. 422. ἴν. 4. 4; ῬΠΙο, 2γώρη. σαςεγα. 8.4, ΜΔΏΡΕΥ, 
ΕἸ. 2235; Μιβῃηδη, Ζ7]ωμέρ το. τ; 80 Ουγίϊ55, Ζευ. Ῥγίοςίς, Ὁ. 43 ἴ.} (1ὸ τοῖογ- 
εηςα ἴῃ Ὀΐ. 15 μοί ἰο βδογίςςβ δἱ 4}}, Ὀυΐϊ ἴο δηϊπια]8 βἰδυρῃςεγεα δὲ μοπια 
ἴον ἀοπιοϑίίς 568 (1215). ὙΠΐ5, ποννανογ, 15 δη ἱπογθαϊθ]ε ἐχρίαπδίίοη οὗἁ 
ΤΊΣΙΣ ΤΞῚ : ΠᾺ] ΟσσυΓ5 8οπια 160 {1π|65 ἴῃ ἴῃ ΟἿ,, δηὰ αζναγς (Ἰπο]υσϊηρ (Π6 
Ὦρ. ραϑϑαρεϑ 15. 345 ]εγ' 4610 ΕΖ, 4017) βίρ:ηἱῆε5 ἃ βασγέπεοε (οἴ. 4150 1 5. 23, 
εἰἰεα αῦονε ; δπὰ ποῖς {πε δγί. ἴῃ Π3215); (ῃς 5ἴηρ., “2.06 Ὀγιθϑί,᾽" ροϊηϊβ ἰο 
πε ραγίίουϊαγ ργίεβϑι ἴῃ διϊεπάδηςσε οἡ ἴδε βδογιῆςεγ (οἷ [μεν. 733), ---ἰο βὰν 
ποῖδίηρ οὗ (Πς δοί (ἢδὶ ἃ ἴανν γεαιγηρ ρογίϊοηβ οὗ Ἄνεγυ δηϊπιαὶ 5ἰαδίη, ἴῃ 
τυβαίΐενογ ρατγί οὗ πε Τςουηίγγν, ἴο Ὀ6 5οηΐ ἴο ἰἢς σοπίγαϊ βαποίιδαγυ ἴον ἴῃς 
σοηϑιπιρίίοη οὗ (πε ρῥγίεϑίβ, νου] εν θη γ 6 ἱπιργαοιίςαῦε. (2) Θομ 

ΧΥΠ1Π. 8. ΠΧ] ΞΞ σαρὰ ΜῈ ἢ ἃ σοη. : 566 ταϊοπιδίοδ!ν (ἸΪπ ργείεγεποα ἴο 
ἸΏ αἰοηθ) ἴο ὄἐχργεβ8 ογ 716 ῥαγέ οὐ, ἱπ τείεγεησα ἴο {πὸ σιγαηίηρ οὗἉ γρῃίβ, 

ον Ῥαγπιοηὶΐ οὗ ἄϊτιο5 : απ. 4733 Εχ. 27} ἄς. (26.. τι. ππ ἃ Ὀ).---]5}}} 11. ““ςοὸ 
(ν1Ζ. υπάσΡ ἰπῸ οοπα!οη5 ἱπιρ]Π οἱ ἴῃ ἰῃς ρῥγεοοσάϊηρ βεηΐειςο) ἣς 58}2]]} 
εἶνε"; ὑυυϊ ἴῃ οὖν ἰαϊοιη 5 ΠΟΥ ὁ Ο 5}4}} σῖνςο ἡ; οὖ Νυ. 4“-. 
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(Ρ. 59) ἀπά Εϑξρίη σοηπδί δ ἐπδὲ ἔθ ἀνε5 βεγα ργεβϑορεά δγὰ ποῖ ἴῃ ἰΐευ οὗ 
{ποϑε δϑϑίρηῃβ!ςεα ἴῃ ἴεν. η33-34 (φυβι οἷ, τι 5 βαϊά, αγὲ ἱποϊμαάβδα ἴῃ (6 ““ἢτγε- 
οἴϊξεσίηρ 5" οὗ ν.1), Ὀυϊ ἐπ αὐάτέτοη ο ἴ6πὶ, πὰ ρετῆαρϑ ἱπιοπάθα δ5 ἃ ςοπι- 
Ῥεηβαίίοῃ ἴογ ἴπε 1οβ8 βυβίδιϊ πε Ὁ. ἴῃς ρεογηϑϑίοη σγαπίεα ἴῃ 1215 ἴο 
βϑἰδυρῃςεγ ἔος ἔοοά υἱίβουϊ βαοσίῆοθ. Βυὲ παά ἰξ Ῥεθη ἴῃς ἱηπίεητίοη οὗ ν. 
ἴο ργεβοσγίθε βοπιαίῃίηρ' σαέξίογιαϊ ο δὶ παά Ὀδθη υὑδ04], {π|5 νουἹά συγεὶν 
ἢανε Ῥεδη ἱπαϊοαίεα πιογεὰ αἰβιϊη ΕΥ : 45 ἴπὸ νογβα βἰδηάβ (““ δηὰ (ἢ 15" ποὶ 
“ἐδηά {Π15 σζρο") ἰξ σδῇ οὐἱὺ Ὅδ ἰερ τ εἰπιδίεϊν υπάἀογβίοος, κὰ ν.6, 45 οχ- 
ῬΙαπδίοσγυ οὗ ν., (2) ΚΕ εὶῖ, δἀοριηρ 4 πιοάϊβοδίίοι οὗἉ (1), ϑυρροϑβεβ (δε 
τείδγθηςα ἴο ες, ποῖ ἴο {με ρεβδοιἊ-οἴὔδδσίηρϑ ργοροσγὶν 580 οδ]εά, μὲ ἴο ἴδε 
ἔεϑίβ] πι6815 με] δὲ ἔπε Ἵεηίγαὶ βαποίυαγυ, αἱ ψῃϊ ἢ βγϑε!ηρ (1217: 1 ς 39), οὐ 
πὸ ϑυρβευϊε ἔογ ἴπε πῆς (1435), ψεγε εαίεη Βαυΐ (πε Ἴχργεββϑίοῃ “" βδογιῆςε 
{6 βδογβοθ᾽" ἰ8 ἴοο β΄ ϑηδγδὶ δηά ἀϊϑιϊηςζίνα ἴο Ὀ6 Ἰερ τ ἰπιαίεὶν παι! εα ἴο σας ἢ 
βυδογάϊηπαίς βρεοῖςβ οὐ βδογῆςβ 845 ἴπεϑβε. 

ΤΠ νοῦβα πιιιϑί τεΐοσ ἴο ἴΠ6 σοπιπιοηθδίὶ Κιηα οὗ (ἢ6 ““ ἔτο- 
οἤδυϊηρ5 ᾿" πδηχδά τῇ ν.᾿, δηα Ξρϑο ἔν ἔογ [Π6 ρϑθορῖς᾽ 5 ἰηϑίγυςίοη 
ννμδί ραγίβ οὗ ἴῆθβε ἀγα ἄυε ἴο 6 ργίεσί. ὉΤῈ οὔΪγν γϑαϑοη- 

ΔΌΪ6 ᾿ηϊογργαίδίςοη 5 ἴο ἰγεδΐ 1 45 αγαζίοὶ ἴο αν. γχ83-8.. δηά 

σοηΒΘα θην 85 ἤχίηρ [6 ρῥγιθϑίϑ᾽ ἀυδ5 δὲ ἃ {ἰπ|Ὸὸ ἤθη (ἢς 

τερσιϊαίίοη ἴπογα αἰ ἀοννῃ ννὰβ5 ποῖ ἴῃ ἔογοαδ. 

1 5. 212:16 οννβ (δὲ ἴῃ οἷά {ἰπι65 {6 ργιθϑδίβ γεοεϊνθα ἃ σϑῆαγο οὗ (δ6 
ἤεϑῃ οἴξεγεά 45 ἃ “"ϑδδογίῆοε" : δηὰά ἰξ 15 πιδητοηεα 45 δὴ δρι56 ἴπαὶ {πὸγ 
(1) οἰαϊπιεαὰ υυπαίενογ ρίθσεβ {πεῖ βεγναπΐῖ, γῆς (πε βδογιῆσε 85 ὈῬο ] ηρ, 
οουά ΠΗ͂ ουἱδ οὗ ἔς ροῖ συ ἢῖ5 ργοηρ, δπὰ (2) ἀεπιαπάδα γέμον τοῖς 
βῆδγα οὗ (ἢς δῇ γανν, Ῥεΐογς ῃς ἔδι ννὰβ Ὀυγηδα δηά (δε βαογίῆςε ργορογὶγ 
σοπιρ!εἰοά, ἴῃ οτάεν [δὲ πεν πυρῆς γοδϑὲ 1 (ν ἰοἢ τνὰ5 οϑίθοπχοά 4 οποίςεῦ 
πιοάδ οὗ ργεραγίηρ ἔοοά : οὗ. ΚΝ) ε ἢ. σέ. Ὁ. 68). ὙΠ Ἔχϑοῖ πδίυσγε οὗ (πε 
ἢγβί αῦιι5ε 18 ποῖ οἷδαγ: ἰγεδίβα ἴῃ βοΐ, 1 πὰρηὲ Ὀ6 ἃ ἀεοπιδηά ἔογ βοϊηδ- 
(Ὠΐηρ ἴῃ Ὄοχοθ88 οὗ ννῆδί τννὰβ δοννεα ὃν ἰανν--- πεῖπος (δς Ἰὰνν οὗ Πὲς. 18, 
ογ οὔ [μὸν. γϑϑ. Βυῖ 1 ἰ8 ποῖ ἱπιργοῦαρὶε ἐμδὶ {πὸ ραββϑαρε οὗ ὅ8πη). γοϊαὶες 
ἴο 8 εδγὶν βίδρε ἴῃ πε Πἰβίογυ οἵ βδδογίῆοε, ἤθη (ἢ ῥγίεϑδὲ δά τὸ ἰϑρα] 
εἰαῖπι ἰο ἀεβηϊῖα ἀι685 οὗἉ ἤδ5)., ἀπά (ες ουδίοπι ννᾶ58 ἔογ ἰῃ6 ννογβῆϊρροσ ἴο 
οἵον ἴηι ναὶ Ὧ6 ὨιπΊΞοΙΓ οἤοβα, οὐ ἴο ᾿ηνι6 πὶ ἴο (Π6 ϑαογίῆοϊαϊὶ ἔδαςὶ 

ΝΠ ἢ, 45 ἃ πιδίίογ οὗ σουγβο, ἔοϊοννεά : ΕΠ15 5οη8 οἰδι πιά πλογα πδη (ἢ15, 
δΔηά οἷδιπιδά, πιογεονογ, ἴο ανα 1 θη, απὰ 85, πον ρἰοαϑοά. ὍΤῇα ἰανν οὗ 

Πι. χεβ {πὸ ργιεϑδίβ᾽ ἄυ 65 ἀεδηϊίεὶν : δἱ ἃ 5{1}} ἰδίας ἀδίοθ, ποὺ ννεζε αραΐη 
ἤχοα ὕροῦ ἃ πον ἔοοίϊηρ ([μον. η533-8) δηὰ ἃ ἰαγρογ δηὰ οποῖςθσ βῆδγε ννβ 
ΔΙ] οἰεεα ἴο ἰπαηιὶ, ν1Ζ. {πὸ γῖρθμς Ἰερ’ πὰ (δε Ὀγεαβί (οὖ. ἵν ε ἢ. λα Ρ. 152 ἢ.). 

4, Το γεέ (γα 5) οὗ ἐᾷν σον, οΥ ἐὰν τοῖρισ, απαᾶ ὁ ἐλ» οἱ 
(γ13), αμπμά ἐλὸ γε οὔ ἐδλθ ἥδεοο οΥ ἐὰν σἤδοῤ, Ἑ«λαϊξ ἐλοῖε ρῖνε τεριίο 

λΐρι)] ““1.6. ἴο ἴῃ ρῥγιεβϑῖ, [π6 βίηρ. Ὀείηρ τγείαϊηθα ἔγοπι ν., 

ἰπουρ Ποζγο, ἔγομῃ {πὸ πδίπσα οὗ [ἢ6 οδ5θ, 1 τῦιδὲ θ6 πιοδηΐ 

οοἸ]Θοἰνεῖν " (Ὀ1.). Τῇε βγβὲ ἔῆγαα τ[6π|5 ἔογπι αἷβο ρατγ οὗ {ΠῸ 
τανθηια οὗ {π6 ρῥγιθδίβ ἴῃ Ρ (Νι. 1812; οἵ. 2 Ὁῃ. 415); τῃ6 

(οὐ ἢ 15 πιεηιοηδα οὐἷΪγ πεζὰ (50 “τῆς ἢτγϑε (ἔγ 115) οὗὐἨ δόμον ἢ 
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γα πιεηἰοηδά οηΐν 2 ΟἿ. 418 [γεΐ οὗ. [μὲν. 212, 5βεὲ ν.11])}. Τῆς 
οὔἴεχηρ οὗ ἢγϑεί-ἔγυ 5 15 δΔη δηοιθηΐ δηά ψτάεὶγ-σργεδά οιδίοσῃ: 

ἴῃ ἰϑγδϑὶ 1 15 ργεβογιρεα αἰγθδάυν ἴΪἢ Εχ. 2219 ,425 (ἸΕ). {Κὸ 

πε ΕἸμΟ6, 1 ννὰ5 ἃ πιοάς οὗ δοκηονϊεάριηρ [Ἔμονδἢ} 5 Ὀουηῖν 

1η ὈΙαβϑίηρ ἴμ6 ᾿πογεϑαβα οὗ {πῸ δαγίῃ ; δηά ὑπι]] 1 μδά Όδδη 

οβεγοά, τἴ ννὰβ ποῖ οοηβιάἀδγεά ργοόρεοζ ἴο δαΐ οὗ [πε πον ἔγιισ οὗ 

{Π6 γεᾶγ, [νὰν. 2217 (οἴ. ἔαγίμογ 2.61. «ϑοῦη. Ρ. 222 ἔ.). ἘΕσογ οἴπεγ 

ΑἸ] υδίοηβ ἴο {π6 γόελέζά (τ. 3,γεξ; (ἃ ἀπαρχὴ) οὗ {Ππ6 γεαγ᾽5 ργο- 

ἄμε, 566 262.4.10 (ψῆσγα ἃ 1ἰἰυγρίοδὶ ἔογπιὶ 15 ργθβογι θά, ἴο 

ΔΟσΘΟΠΊΡΔΩΥ 15 ργεβδθηΐδιίοη); [μὲν. 2310; Νὰ. 1ο29΄. (Εοπι. 

1116), ΕΖ. 4430 Νεῆ. τοὔϑ (7) (οὗ σοᾶῦβα πΊ681) ; [6ζ. 28 (α!] πιά δὰ ἴο 

8.5 5δογεά), Ῥσγ. 49 2 (ῃ. 4, Νεῆῇ. τοϑβδ(β), ἘΖ, 2δοῦῦ 4814 Νεῇ. 

1244. Οη (ἢς ἀϊΞςι(ϊποίϊίοη ἔγοπι δέχ μι, 566. 6]. 27:52. 

Ὀ- 157 ἴ.---ὃ. Τα τεάβθοὴ ΨὮΥ ἴπ6΄- ργθϑδέὲ 15 ἴο γεοεῖνα {658 

ὅι65 : δ6 15 ἀοὐ᾽ 5 Βρθοῖ δ! γ δρροϊηϊαά πληϊσῖοσ δηά γεργοβδθηίδ- 

ἴἴνε.--- 2 ὺ»γ λύπῃ λαίᾷ 7ολουαὶλ ολοδόη, ὧσο.}] 5᾽ πλ]ΠαΥυῖν 21ὅ 1 8. 

235; οἵ. αἶθο τοῦ. Τα 5ϊηρ. (45 ν.3) 15 πηεδηΐ οοϊδοϊνεῖν : οἵ. 

[Π6 ρίυγ. ἴῃ [Π6 ρᾶγδῖ]6] ρᾶ558 ΡῈ, 218ὅ.---Ομἕ οΥ αἰ ἐὰν ἐγίδ65] 

1.28 (566 ποί6) : αἷβο 2920 (21) ; 5, 238 (Πυ8ὲ αιιοἱεα).---- 70 «Ζα»α 0 
γγεῖγιῖ5267] 566 οἡ 109 (ρ. 123); δηὰ οἷ, τ Κὶ 811.-. γύρη απα λῆς 
σοης οσοπξίπαιϊζν (449) ἴΠ6 εχργεβϑίοη ροίΐϊηϊβ ῥ᾽ πῖν ἴο δη 
᾿εγεαϊζαγν ργϊοδίποοά, ᾿πουρ ἢ 85 “" ργίεϑί," [ῃ6 δηϊεοδάθηϊ οὗ 

ἘΠ ες ρῥζγοη., [5 υδεά οοϊδοίϊ νεῖν (566 δῦονε), ἴὰ ἄοεβ ποῖ πρὶν 

ὨΘΟΘΒΘΑΓΙΪΥ δὶ (6 ρῥγθδίμοοά, ἴῃ [6 οοποθρίίοη οὗ [Π6 

νηΐογ, 15 γτεϑίγιοϊθα ἴο ἃ ραγίουϊαγ δηλ ν ἴῃ (πα {γῦ6. 

6-8. Ργονιβίοη πιδᾶθ ἔογ {πὸ στρῃῖβ οὗ ἃ [ονα σοπηηρ᾽ 

ἔτοῃι [ἢ6 οουηίγγ ἴο οβῇοϊαΐϊα δἱ ἰῃ6 οδπίγαϊ βδποίιδτγυ.-- - 4 πῶ 17 

Ω Ζουϊ{ε---ἴ.6. ΔΌΥ τλοηῖρογ οὗ [πα ἔγιῦς οὗ [,ον!1---ογ6 77): 0716 

97 ἐὰν ραίες (151 τ65 1γ3 2411(16) κε 97 αἰἱῤ 75γαθ,---ἴ. 6. ἔγοτηι ΔῺΥ 

οη6 οὗ [Π6 οἰ[165 (1213. 18 χΧ.4217 1611} οὗἉ 15τΔ6]----σὐσλθγε ἦ6 5ογομγηεζλ 

(7υά. 1717 191), ποῖ ροβϑεϑϑίηρ' (ν. ἥδ 22) ἃ ρεγπηδηπδηΐ ἱππογιΐδησα, 

απ σογηδ πυὐλι αἰ ἐλο ἐἰρείγε οΥ λὲς φομὲ (1210) ἰο ἐδι6 ῥίαοο τυλίολ 

,“)ελουαλ 5λαϊ σλοοδο (125), απο ηετρ τ ί 75 1ηι 16 παρὸ οΥ ζελουαλ 

ἀὲς σοα (ν.ὅ), {τε αἱ λῆς δγοίλγορ ἐδ Ζουϊέος, πυλτολ δία {λι6 76 
δοίογο 7ελουαῖ (τοβ8), ἔλον ὁλαϊ φαΐ (ν.1}) {6 2ογΖῖογι5----ἰχδ. 5} 41] 

ποῖ ὃ6 δἱ 4 αἀϊδδάναδηΐαρε 45 σοπιραγϑά νυν ἴπο56 αἰγεαᾶν οἡ 

{Π6 βδροΐῖ, 6 δηά ἴπϑν 9 4]} βῇαγα αδἷτκα ἴη ἴπ6 ἄϊτι65 γαοεϊνοά 

ἔγοπι {πὸ Ρθορῖϑδ. ---Θοσίος λὲς δολέζρος σσοογαζηρ᾽ ἐο ἐλ6 γιέλ6᾽5} 



2ιὃ ὉΕΤΕΞΟΝΟΜΥ͂ 

οὐ “"),αέλογε᾽ (Ὠου.565),᾽ 2.6. ἔΔτλ1}16 5, ΠΣ ΝΠ Ὀεΐηρ δῇ αρῦγεν!δ- 
τἴοη ἔογ ΠΊ ΝΠ ἢ (Εχ. 635 α.). ΤΠ νογάς δα νεγὺ οὔβουγα : 

{παν ἀγα υϑυδν υπηάἀογοίοοά ἴο πηθδη “" ἀραγί ἔγοηχ ννδί ἢ6 85 

το 811Ζοα ΌΥγ 56111πηρ’΄ [6 ροβϑθϑϑίοηβ ὈεϊοηρΊηρ ἴο δϊπὶ ἴῃ νἱτίς 

οἵ Ὧ15 ἔδῃλν ἀδϑοθηῖ᾽" (ραταρῃγαβθά ἴῃ ΑΚ., ΕΝ. ὃν ““θεϑι ας 

{παΐ ννιϊο οοχησίῃ οὗ {πε 5816 οὗ μἷ5 ραϊγιπιοὴν ,)--- Ροββϑθβϑϑίοης 
ννΠΙΟἢ, [Ὁ 15 συρροβοά, ἃς νουά ραζγί ψ τ ἢ δἱ {ΠπΠ6 {ἰπι6 οὗ ἰΙεανὶην 

(ἢ σουπίγυ ἔογ ἴμε σδηΐϊγαῖ βαποΐπασυ. Ἀ111π|. (αἴεγ 1. Ὁ. 

Μίοδ., ϑοδυ1Ζ) Ἔχρίαϊηβ, “" Ὀεβι θα ψῆδί 6 45 γϑα]Ζεὰ Ὀν 

561ΠΠηρ ([Π6 ἄπε5 ({ΠΠ6, δα.) γαηἀδγθά ἴο ἢἰπὶ δὲ ἢ15 βοπλα ὉΥ 
Ραγίουαν ἕδη ς.᾽ ΕἸΠΟΓ οχρίδηπδίίοη 15 απθϑοηδϑϊα : 4]] 

[πὲ οδη Ὀδ6 5δ᾽ά 15 [δἰ [6 ννογάβ ἀδβογίθε σοπια ργίναίϊε βουγοθ 

οὗ ἱποοπὶβ ροβϑϑϑϑθα Ὁγ (ῆρ Τονιῖε, ἀϊδέιηοῖ ἔγοπι αὶ δε 

τοορδῖνοϑ 85 ἃ ργὶδϑδί οβηοιδίηρ' δ [6 σοηΐγαὶ βαποίιπδγυ. 

Ιη Ρ, 48 οἰ(1ε58 αγὰ δ᾽οἱἱϑά ἴο ἴδε ἰγὶρε ἔος γοϑίάθηςε (Νυ. 251.8 [05. 21); 
δηᾷ (πε ἰογη5 οὗ ν.δ γε αἰ βΒΊου]Σ ἰο τεσοηςῖα ἢ (μαι ἰπβεϊυοη. ὙΤΒε 
“1 εντἴ65᾿ ἀγα τεργεβϑηίεά ἴῃ ἐῃ]8 νεγβε, ποῖ 45 γεϑι ἀδηὶ ἰῃ {πεῖς δρροϊηϊεά 
οἰτ165, Ὀὰᾳϊ 45 “βοϊουγηΐπρ "᾿΄---ῃς ννογὰ (13) ἰ5 υϑεά οὗ ἰεπιρογδαγυ, ποῖ οἵ 
Ῥογιιδηδηΐ γεϑιἀθηοεο--ἰη ἴῃς οἰ(165 οὗὨ ἴβγϑϑὶ υἱἱίπουϊ αϊπεϊηοιίίοη. Ηδηςσς 
τῃς ἰηδι το οὗὨ [κοντῖϊο 8] οἱ65 οαπηοί τς} μαναὰ ἐογπιθα δὴ εἰδπμεηΐς ἴῃ 
{86 Τοοπάϊ!οη οὗ ἰπίηρ5 οοπίοπ)ρίαιεα ὈΥ ἴπε ῥγεβεηΐ ἶᾶνν. Τὸ τγοεῖοσγ ν. δ 
(Οσυτγίῖ55, Ζευ. Ῥγέϑςίς, ἢ. 48 ἴ.) ἴο ἴποβε 1,ενϊε5 ννῃο ἤανε 5ο] ἱποὶγ ουσο9 

δπὰ 'ιναπάογεα ἴο οἵδπογ οἰξῖεβ, ἱηνοῖνεβϑ {πὸ ᾿πιργοῦδῦϊα γερυϊδίίοη ἐμαὶ ἃ 
Ιμονιῖς 15 ποίΐ ἴο ΡῸὸ ἀϊγεςς ἔγοπι ἃ 1 εν ἴσα] ΟἿΥ ἴο {πῃ οεηΐγα! βαηοίζυδτγΥ : 
Ὧ6 πιυϑὲ Ὀδσοοπα 8 ““5οϊοιγηογ᾽ οἰδεννπογα ἢγϑὶ ΜΝ. δπὰ (ῃς δἱ]υπίοπι ἐπ 
ν. 8» [ὁ Ῥγοροσίυ οὐννηδα ὃν 1κενιῖε5, γα ἰῇ 0 γεβρεςΐ ἱποοπιρδαίδῖς ἢ βυς ἢ 
δΔη ἰηϑίυκίοη, συρροβίηρ [ἃ ἰο αν ὈῬεεη ἱπηρογίδοι υ ρου ἴῃ ἕογοα ; θυ ἴῃς 
ρτον!:5ῖοηβ οὗ (ῃς ἰανν αγὸ δΌϑβοϊιϊε, [ΠΟῪ ἀγα ἠοὶ 1ἰπι|οα ἴο {πῸ σοηεϊσ ΠΟΥ 
οἵ ἔπε ταρυϊαίοηβ οὐ Νὰ. 351 ὃ Ὀεϊηρ ἀϊδορεγεά ; δηᾶ ἴξ 158 ἱπογθάϊθ]ς ἰδδε, 
ννοτεα 845 ΠΟΥ ἄγε, (εν σδη Ὧανε Ὀεδδη ἔγδαιηεα ΌΥ οπς ννῆο, ἢ τΠ6 τεςεϊνεα 
νίονν οὗ ἴῃς Ῥεηϊδίδιοῃ Ὀς οοτγγοςΐ, μδα ΟὨΪΥ 51Χ πο Ὧ8 ργενίουϑὶν αϑϑιρτιοά 
ἴο {π6 1[κοντΐε5 ρεγηδηθηΐ ἀννε] ]ηρ-Ὀ]αςα5. ϑυγεῖγ, πδὰ [ἢ15 θη {π6 οδβο, 
ν.δ ψνουἹά πᾶνε τη, “ἔγοπιὶ οπα οὗ (ἢς οἱτ165 ννιϊοῦ 1 πᾶνε ἀρροϊηϊθα ἔμπεπὶ 
(ογ νοῦ που 5Π 8] ρῖνα {π6πι|}ὕ. Οη (δες οἴπος μῃδηά, ἔπε γεργοβοηίϊαίοο 
οὗ ν.5 Ππαγπιοηΐζθβ σοτῃρ είεῖΥ τυ οἴποῦ ραβϑαροβ οὗ Ὠϊ., ἢ ᾿Βιοἢ (Βα 
οουηίγυ [ον ϊ68 ἀρροᾶγ (ρεϑιάς (ἢς ““βίγαηρεγ, ἴΠ6 ἐδίμεγίθϑθ, ἀπά ἐπε 
νυϊάονν ᾽) ἴῃ ἃ πιοῦε οὔ 1.55 ρεηιυτγίοιιβ οοπάϊίοηυ, ννπουὶ ἤχοα παδιϊδίϊοηβ, 
ΔἈπα αὔὸ δαγηθϑίν σοπιηεησεα ἴο ἰδῇς 1σ5γϑεὶ ς᾽ 8. παγαῖς Ῥεπανοίθησς 
(22.18.19. γ.4 57. 39. 1611. 14. 2611. 150.) 

ΤΠ γα 5, ἴῃ Ῥ δπά Ὁιϊ. [6 {τγῖρε οὗ ἴνὰνὶ βἰαπάς προ 

8. ΠΙΣΚΠ Ὁ» γ")Ἴ ΟΦ Ἴ29] γ"ἼΦ Φ Ὁ πιυδῖ οοῖης ἔγοπι ἃ βιισϑί. Ἴφ 9; Βαϊ Ξἴπος 
αῤῥαγέ οι, δεσίαζες, ἰβ Ὁ Ἴϑῦ (ποῖ ποῦ Δ]Οἢ6)---Φ. . ,"---ἰ 15 οἰσαγιπαΐ να πιυϑῖ 
νοςσδ]1Ζο 9} 0 (ἔγοτι Ὑ3)). 
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ἔννο ξυηἀαπιοηία!γ ἀἸδδγοης ἐοοιϊηρβ. (1) Τμεῖγ γευσμμος ἀτα 

ἀιβεγοηῖ: 845 ἢ845 Ὀδθη βῃοννῃ ἴῃ ἴδ6 ποίΐδϑ οἡ 1429 1535 188 [Π6Ὺ 

γοοεῖνα ἰη Ὠΐ., 85 σοπῃηραγαα νι Ῥ, πιαίοσγι!ν 5π|4116γ ἄπδ5 ἴῃ 

ἘΠ|Π.65, βγϑί!ηρβ, δηα βδογιῆοαβ; δηά, 5 ιι5ὲ βδὶά, 1Ἰηϑίθδά οὗ 

Παν!ηρ᾽ Οἱ[165 ΒΡ οΙΔ Πγ δ᾽] οἐεα ἴο ἴδηι, ἸΠΘῪ ἃγα γαργοβθηΐζθα 85 

᾿ ΒοπΊεἶαθθα δπά ἀδδιςυίαε. (2) Τ Ποῖ ογραρδαΐξίοι 15 ἀἰβεγθηί. 

ΤΠ ἴογπι “1 ον 6,᾽ 10 ηλιιδὲ αἰνναγβ Ὀ6 τε πιθεγοά, 45 ἴῃ Ἀ1. 

4 αἰ εγοηΐ πηδαηίηρ ἔγοηι “Τον6 1 Ῥ. [ΠΡ ΊῚ ἀδηοῖεβ {Π6 

ταθιθοῖς οὗ ἴΠπ6 {τδ6, ὀχοίωδῖυο οὗ ἴΠ6 ὑχγιθϑίβ, {πῸ ἀδδοθηάδηϊΐβ 

οὔ δδγοη; ἰη Ὀΐ. 1 ἀδποῖος αἱ πιθοῦ οὗ {π6 {τδ6, ψιπουϊ 

αἰεὶ ποοη. ΤΗδ ““ 1 ονὶτας "ἢ ΟΥ̓ ἀγα ἱπέδσιοσ πηειροῦϑ οὗ {Π6 

ἴσιρα, τῦῆο ἴα δϑϑίρηῃββά ναγίουβ βυθογάϊηδίε ἀϊπ165 ἴῃ σοηηθχίοῃ 

νυ τη Ταρογηδοῖα (Νὰ. 4-4; 181-17, Ὀυς ἀγα ραογαπιρίουν 

ξοτὈϊἄδη ἴο ᾿πἰγυάθ ἀροῦ ἴδε οβῆος οὗ ρῥγίοϑί (Νὰ. 4209 161}-11. 40 

187). [Ιη Ὠΐ. {π1ὶ5 σῇῆδγρ ἀϊβεϊποϊΐοη Ὀαίνθθη ρῥγίοϑίβ δηά [ἢς 

σοπηπίοη 1,ον]ϊε5 15 ποῖ γεσορηϊζΖαα; ἰξ ἰ5 ἱπηρ] δα (18:5) {παῖ 
αἱ τιθιῦοῖβ οὐ 1Π6 {ἰγτἱῦα γα αιδ]ῆρα ἴο δχογοῖθα Ὀγ ΘΒ ΕΪΥ 

ξυποίίοηβ: 1810.20ὺ ἀοοῖρῃ ἴο {6 «σλοία ἰτὶρα [6 αἰΐαγ- ἀμ 85 

τεβογνοά ἴῃ Νὰ. 1820 ἔοσγ {π6 ρῥγιεβδίβ δἷοηθδ; δηά 1868, γε ϊ δι! δ᾽ 

ἴο {Π6 “Ἰον6 ᾽" οοπληρ ἔγοπι [Π6 σουηίγυ ἴο γοϑιάς δ [πες 

σεηίγαϊ βαποΐμαγυν, ἀθβοῦ 65 15 βθύνίοαϑ ποτα ἴῃ ἴθγῃ5 νν ]οἢ 
εἰβενδογε, ἤθη υδοα τη ἃ τἰζπδ] οσοπηδχίοῃ, ἀδποΐθ γαρι ΥΙν 

2»γἱσείζν ἀυῖϊο5. ὙὍΤδΒιδβ, Τποιρῇ ποτα 15 ἃ αἰβδγεησα ἴῃ ὉΔι. 

Ὀεΐνσοη “ὁ ργίοϑδι᾽" δηά “1, ονιῖο,᾽ 1 15 ποῖ (Π6 αἰ δγθηοα γοσορ- 

εἰΖεά τὴ Ρ: ἴῃ Ρ {πὲ ργίεδίβ οοηβεταζε 4 3ιχδα τιμοῦν οὗ [Π6 

δηίγα δα, νὶΖ. (πΠ6 ἀδσϑοσηάδηϊβ οὗ Αδγοη; τῇ Ὀέ. ἴΠπῸῪ δῖα ἃ 

,")ωοξμαξίηρ τπυϊλογιν, νὶΖ. ἴῃο56 πιθπηροῦβ οὗ {πΠ6 {τῦ6 ΠΟ ἅττα 
οἸηοϊαίηρ ἔοσ {π6 {{π|6 δἵ {π6 οδηΐγαὶ βδδηοΐυαγυ. Δοσογαϊηρν, 

πη ὮὨϊς. {μ6 αἀϊπεϊποῖϊνα {π|6 οὗ [Π6 ρτγίεβϑίβ 15 ποῖ “"βδοῃβ οὗ 

“44α»0,᾿" Ὁυϊ ““5οη5 οὗ Ζεουΐ, οὐ ““ Ζουΐϊζέοραί ῥτιοβῖβ " (566 οἡ 

ν.}). Ναίζυγδαιν [Π6 εἰάδβδὲ οὐ τῆς ἔδυ }165 ἀεβδοθηάδαά αἰ γεο ιν 

ἔγοπι δγοη, νηοῦ δά {6 οὐίοαν οὗ ἴῃς Ατΐκ, επ]ογεά [ῃς 

ρΓδ-Θπλίπθηοθ, δπα [ἢΠ15 15 γοοορηϊζΖοά ἴῃ τοῦ; 411|ὲ« ἔλμῃ}165, 

αἶδο, νοῦ Πδα κϑοιγαα ἃ ροβιζίοη δἱ {πὸ σθηΐγαὶ βαηοίαδιν, 

νοι] ἀοιδι6ς5ς γαρϊς αρονα {πεῖγ 1655 ἰογίππδαῖο Ὀγείῆγεη ; υΐϊ 

ΠΟ Θχοίισινα γζύρλξ ἰς τθοορηϊΖαά ἴῃ .. 85 Ὀεϊοηρίηρ ἴο ἰῃ8 

ἀοοοορηάδηϊς οὗ Ααδζοῃ, ἴπ σοηίγδαιϑιποίίοη ἴο οἴθαοῦ πη  Υ5 

οἵ πε {τγ186. 
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ΤΠ ροβιοη {πιι5 δϑϑϊρηδά ἰο ἴΠ6 {ρὲ ἴῃ Ὠΐ. ἀρτεὸς 
ΔΙ] ϑϊοηβ ἴῃ {π6 δαγίίοσ Πτογαΐαγε; 6.9. ΜΙ τ Καὶ. 1281, τ ἤογα 

11 15 ᾿γορο δηλ 5 οἴξηοἝθ-- -ποῖ 85, δοοοζάϊηρ ἴο Ρ, ἴ' ουρδῖ ἴο 

ἧἢδανε Ὀδεη, {παῖ 6 πιδάδ ρὑγίθσίβ ψῆο ψαγα ποῖ οὗ {πε βοῦϑβ οὗ 

Αανονι, Ὀυϊ---ἰ(Παὶ 6 πιδάδ ργίεδίβ ῆο Ψοῦα ποΐ οὗ (6 βοηβ οὗ 

1ουΐ; πὰ δϑρθοῖδ!ν τ τἢ ΕΖ. 4410:10. νι ἢ 1πΠ1ρ1165 ππδι ΙΡῚ- 

οὐϑὶν (566 2.0. 7. Ρ. 122 .}, 1παΐ ρῥγίογ ἴο ἴπ6 ἂρὲ οὗ ΕΖ. {πε 

“ον! 65 "ἢ σαησγα]ν (2.6. 1,ονιῖδ5 ἴη ἴΠ6 βθηβα οὗ Ὠ..) επ]ογεά 

[Π6 ΡῥΥΙΘΘΕΥ τἰρῃξ οὗ ςδουβοίηρ. Οοτρ. αἷϑο ἔχ. 414 (ννῆογε 

“Ε1ἢς [μον ἀρρϑδῖβ 85 δὴ οἤῆοιαὶ {{{{6); δηᾶ ἴῃ οἵμεσ οσσυτ- 

Γθηοθ5 οὗ “1 νιοὶ ργίθϑίβ,᾽" οἱϊδα οἡ ν.1. 1. τοῦ 215 4.38.1, 

τπουρἢ πο γ Ψνου]ά ποῖ ἴῃ {ΠαπΊβοῖνεβ ἐεζαδίΐσ τἢ15 νῖονν (ἔον 1 

πρὶ Ὀς 5414 [παι ἴπ6 {γ06, 8ἃ5 ἃ ῃοΐθ, ννγὰ5 οἤοβϑη ἴο ἀϊ5- 

σοἤᾶγρα ῥγΊ ΘΕ οΒῖσας 'ῃ ἴΠ6 ρεϑύβοῃβ οὗ ἃ χϑά πιϊποῦγ τ ῆο 

ννογα δεῖ δραγί ἔογ (6 ρυΓροβο), ἀγα, 1 15 ρἱδίη, ρεγίθος!ν σοη- 

βιϑδῖθηϊ ἢ τ. ἈΝ  πλιβῖ, ἴῃ ἕδοϊ, ριοΐαγα ἴΠπ6 πιοπηθογς οὗ {πε 

{8 45 βοδίζεογθά ἴῃ ἀιβεγεηξ ραγίς οὗ [ἢ ἰδηά (ς. αη. 497); 

[6 πιοβί ργοβρογοιιβ, ἔογπηηρ ἃ το γαΌϊν οἷοβδα σογρογαδίοῃ δἵ 

{πὸ ΤαπΊρία οὗ ]ογυβδίθηι ; οἴποτβ, “' βοϊουγηΐηρ' " ἰη ἴΠ6 σουπίγνυ, 

ογ ἤηάϊηρ ἃ ποπια πογα ἴπδν οουά, ἜΧδοῖν 45 15 γεργαβαπίθα 

ἰη 4. 177. 8 1οἷ, 5Θ0Π16 δοί!πρ' 845 ργιεδῖβ ἴο ργῖναϊίθ ἔδπι}} 6 5 οὐ 

ἰηαινίάϊι415 (16. 11710-18. 1819), Οἴπεῖβ οἰποϊαίπρ' δὲ ἴῃ6 Ιοοσδὶ 

βδηῃσίιδτγιαβ (16. 1.830. 27. 89. Δῃᾷ 650. 2 Κὶ. 229), Ὀυῖ 411 ἀδρεπάβηϊξ 

ἴογ {πεῖγ ΠΙνο!Ποοά, ἰῃΠ οὔθ ΨΑΥ οὐ δποίμογ, προὴ ψῆδί ἴποΥ 

τοσεϊνοά ἔγοπι ἴπΠ6 ρϑορίθ. Ὁδε αδἱπὶ οὗ Ὠϊ. 1886. 15 ἴο [1π|ι 1ΠῈ 

Θχοϊδίνθηθϑς οὗ ἴπ6 ]6γιβαίθπὶ ῥγιθϑῖβ : [ἴ ργονιάδς [πὶ ἃ 

σουηίγυ [,ονϊῖα, σοπιλίηρ' ἴο οβηοϊαία δἱ {π6 σδηΐγαὶ βαποίιδγυ, 15 

ἴο σῆδγα η ἴΠ6 ἄϊτι65 γεοαϊνοα {πογα δαυλὶ νυν (ἢς ρῥγιθϑίϑς 

τοι αθηῖ οὐ ἴῃε βδροῖ. Ηον ἔαγ (Π15 ργονιϑδίοῃ ννὰβ δοίϊβα προῃ 

ΌΥ (ῆς Ϊογυβαίοπὶ ῥγιοϑίβ, να ἀο ποῖ κῆον : 2 ὦ. 239 5ϑῆον 

τΠδΐ, αἱ ἰεαϑὶ δῇλογ ἰ[ἢ6 δοϊ ἴοη οὔ {Π6 ΠΙΡῊ ρίδοθϑ Ὁγ ]᾽οϑιδῆ, (ἢ 8 

ἀἸβαϑίδΠ5ῃ θα ρῥγίοϑίβ (ῃο γεῖ αγὸ βἰγνίεα {πὸ ““Ὀγεϊῃγεπ᾽" οἵ 

{Πο56 αἵ [θγιιβαϊεπι), που ρ ἢ {παν τνεγα δἱ]οννεά [ῃ6 γπαΐημέρη- 

σησε ἄνα ἴο {Π6πΠ|Ὶ 8Ἃ5 ρὑγίεϑδῖβ. Ὁγν {π6 ἷανν οὗ Ὀϊ. 188, υνεγα ποῖ 

δαἀπιεα ἴο (πὰ Ἔχογοῖθα οὗ ργίθϑιϊν ξαηοίοηβ δὲ {πΠ6 Ταεπιρίθ 

(οἴ. ΕΖ. 44514; δηά 566 2.0. 7. Ὁ. 146 .). 

ΤἸτγεαϊοα ὃν {πεπιβεῖνος, ἴΠ6 τερυϊαϊίοης οὗ Ὠῖ. πιρμῖ Ὀ6 

ατἰτρυτοά ἴο {πε τεϊαχαίίοη οἵ πε οϊοοΐῖ οὗ ἃ συβίβηι οησα 5ἰγιοΐοῦ; 
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Ρυΐ ἴῃ {π6 ΠΙρΏς οὗ 4]1υδοης οσουγηηρ ἴῃ Οἴποσ ὈΟΟΐ5, ἴἴ 15 

ἀδοϊάςαϊγν ποῦ ργοῦρδῦῖα {Πδῖ, ἃ5 σοπιραγοά ψ ἢ ἰποβα οὗ Ρ, 

[ΠΟΥ τεργοϑοηΐ {πΠ6 ἀϑᾶρὰ οὗ δὴ δδιίϊθσ ἀρὲ ; ἴῃς ϑγϑίοπι οὔ Ρ 

οσογγοβροπάς ἴο 6 ργεαῖοσγ ρυϊνι!θρας Ιοἢ [6 ργοσίβ δἤίαοσγ- 

τναγάς δοαιϊγοά, δηά ἴο (πε ἐχοζοδῖυε Ὀταο- ηθηοα νοῦ τῆς 

[Απλγ οὗ Αδγοπ υἱζπιαίοῖϊν βαουγοα ἔογ ἰἴβεϊ. 966, ἔαγίποτγ, 

Νν. Ε. θύῃ, Ο770.3 ρρ. 358-261, 482 ἢ, τογα {Π|}γν ΑἸ 212. 

Απειυ. 1ὁ ἐδ6 Ζέδοί (ἙαϊηΌ. 1878), ΡΡ. 29-51; ΝΝΈΠΗ. δ. Ὁ. 

ΣΖΙ Η.; Βαιυάϊβϑιη, 47. Ὁ γἱθϑίογέλμγι, ὉΡ. γ8-οὐ, 28ο--284; 

Νονδοκ, Α44γελ. ι1. δ 88, 80, 94; Κυδηρη, Αὀλαμάϊ. Ὁ. 46ς Ε΄. 
9-2. 2, ΤῊ. ρΡοβί οι δηὰ δυύμου νυ οὗ {810 Ῥχορμθί.---ΑἹ] ἔοτπις 

οὗ ἀϊνϊηδίίοη αηά πηαρὶο αῦα ἴο Ὀ6 δϑομονθα Ὀν ᾿ϑγδοὶ: {Π6 

Ρτορδεῖ 15 ἴο ἴακε ἴῃ ἰϑύδοὶ (ῃ6 ρίδοα οὗ {π6 ἢδαΐμθη ϑδοοίῃ- 

Βαγοῦ; δηά ἱπιρίϊοῖς ονααάϊΐδηοα 15 ἴο Ὀ6 τεπάεδγαά ἴο ἢΐπη. ὉΤΠα 

Ῥοπβιίτοη δϑϑιρηθα ἴῃ {Π15 ἰᾶνν ἴο [6 ργορῇεῖ 15 ἃ ποξίοθδθϊβ οπςϑ. 

ΗΦς ἀρρϑϑζῦϑβ ἴῃ ἰἴ δ5 ἴπε γεργεβεηίδίνα ἰη ἰϑγδαὶ οὗ ἴπΠ6 ἢδαΐῃμϑη 

αἰνίηογ; Πα 15 ργεβθηΐβα δ5 ἴῃ δρροϊπίβά δρεηΐ ἔογ βαι.ϑέγίηρ, 

1 50 ἔδλγ 85 ἴΠ6Υ ἀγα ἰερτπιδίθ, [Πο56 ογανῖηρδ οὗ Πυπιδηϊν ἴο 

ταηΐϊοοῖς (Π6 σοογοῖβ οὗ {π6 ἔυΐζυγα, οἵ ἴο ἀϊβοονοῦ ἴῃ βοπια ογι [104] 

οιτυδίοη---45, ἔοσ ἱπϑίδπηοθ, [πὶ οὗ ὅδ} Ὀοίογα {π6 Ὀδίι]α οὗ 

ΕἸἱΡοδ' (1 5. 2850)---Π ραγροβδε οὗ δανεη, νοῦ σψάνα Ὀἰγίἢ 
1Π οἴδογ παίϊοηβ ἴο [6 αγίβ οὗ {πε αἰνίπογ, δηὰ [πη ἀγεὰ συροτγ- 

τ οηβ. ὙΠ6 ῥσγορῆοῖ, ἃ5 σοποεινεα Ὀγ {πὸ Νντίογ, θθοοπΊος 

{Πιι5 ἃ Ὀυΐϊναῦκ δρδϊηδὲ ἴἢ6 δηογοδοῃπιθηΐβ οὗ πεδίπαηϊβηι. 

Ἴδε οἴπογ Οοάδϑ ἢανα ποίῃίηρ᾽ οὐ (ἢ βυδ᾽]εοῖ οὗ ἴΠπ6 ργορμεῖ; 

Ὀιυς ἴπδγ σοηΐαϊῃ ἰαννα νΠοἢ ἀγα ράγα116] ἴῃ ραγὶ ἴο ἰδ ρῥτγο- 

ὨΙΒΙΠΟη5 οὗ ν.ἷο, ν!Ζ. (1η 1Ε} Εχ. 2217(18) (6. βογοθῦθββ, (ἰη Η) 

Γ,.εν. 1821 2)οξ"-6 Μοϊδοϊ-νουβῃ!ρ, 1936 ορβεογνδίίοη οὗ οπιθηβ δηά 

5οοίμϑαυ:ηρ, 1051 2οδ- 3237 σοηδυϊίδίίοη οὗ σῃοβίβ δηά ἔδηαῦ 

βριγιῖθ. Ἡργα ἴπε Ἵπυπιογδίίοη ἰ5 ἔ]16γ, δηα βϑοῖς ἀδοιρσηδά 

ἴο 6 ῥγδοίοδιν Ἔχῃαιβενα, ποῖ 1655 [πη 2726 ΞΌρογϑο του 5 

1ι:5Δ0ΡῸ5 Ὀοίηρ ϑαραγαίοΥ ϑροοϊβεά. ον ρτγεναίΐδηϊς {Π656 

Ῥτδοίϊοαβ νοῦ ἴῃ ἰϑγδαῖ, δϑρθοῖδῖϊν ἀυγηρ ἴΠ6 ρεγοα οὗ [πε 

Κίηρϑ, ν1}} Ὀ6 ἀρραγεηΐ ἔγοιῃ {π6 ραβϑϑαρὸϑδ γαξεγγεά ἴο ἴπ {Π6 

Ὠοῖΐδ5. Α ἴδνν ργοδιδιηρ [Π6ηὶ ᾿η ἀσῖαδι, ἀπά δἱ [6 σαπΊα {1Π|6 

Ο͵δοίηρ ἴπΠ6 ργορμαῖ ἴῃ ἢ15 ἴσας ροβιτοη ἴῃ γταραγὰ ἴο {Π6Π|, 

νου ά Ρ6 ἴῃ Ἔδπέϊγα μαγπιοην ἢ ἴπΠ6 σοορα οὗ (δ6 ει Θγο ΠΟ 

ΙερἸϑαίιοη.-- -9, λοη λοις αγέ σοθ ἑρμίο 106 ἰατιά, ὧι. 85 
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1η14.--- Τὴ 6 αδορεϊγαζίογις Οὗ ἐλοδθ παΐϊοτι] οἵ, 1231..---10, Τῆς 
Θηππιογδίοη οὗ ἔογριἄάθη ργδοίϊοθϑ ἕο] οννβ.Ό (1) Ζ΄ορ6 «λαὶ! 
γιοῦ ὅθ Τομηαῖ ἐπὶ ἰλ6θ (172) αῃν ομδ ἐλαΐ νιαζείλ λὲς 5οη} ον ἀϊς 
“αιρλέον ο 2.55 ἐλγομρὰ ἔλο 3γο}] νιΖ. ἴο Μοΐδθβοῃῃ. ὙὉὍῆα δ] υϑίοης 

ἴῃ {π6 ΟΥ. ἴα ποῖ ουῆοιθηΐς ἴο δῇον ἀἰβί ον εἸΠ 6 {ἢ6 

πδίιγα, οὐὔ ἴπε οὐ]εοῖ, οὗ {π6 ρῥγδοίίσα γοίογγεα το; δεῖ ἰΐ ἰς 

τιθηϊ] οησα ἤογο, 845 πα οοηΐϊοχέ ᾿ηαϊοδίος, ποῖ ἃς ἃ ἔογπι οἵ 

ἰἀοἰαῖγγ, Ὀμξ 5ρθοβοδιν 85 ἃ ϑωερεί ον, εἰπε (Επναϊ]ὰ) 

Ὀδοδῖδα ᾿ἴ τνᾶ5 υ56Ἁ ἔογ ἴπ6 ρυγροβε οὗ οδίδιπίηρ ἀπ οΥδ0[6, οἵ 

Ὀδοδιδα ἰἃ ας ΞυρροΞεοά-- κα ἴπ6 ϑδογίῆος οὐ ομιϊάγεη ἴὸ 

Κγοῃοβ, γαβογίβα ἴο ὃν ἔπε Ῥῃοοηϊοίδηβ δηά Οδγιπαρὶηϊδης δἱ 

{ἰπ|65 οὗ ρίαν πδίϊοημδὶ ἀδηραγ οὔ οδίαπι νυ (Ῥογρῆνυγυ αῤ. 

Εὐυξοῦ. »γω. Εν. ἵν. 64. 4; Ὠιοά. 515. χχ. 14)---ἴο ροβ558655 

οχίγδογαϊηδγυ αἤσδου ἴῃ ἀνογίϊηρ σδαΠΉ  (οοπιρ. 2 Κι 472). 

ΤΠδ ρῥγϑοίϊοα ἰ5 ργοπὶ 6 ἴῃ Θπιρἤαδίο ἰογπὶ5 ἴῃ Η, [(ον. 183] 

205.55; [ἰ 5 δ᾽ιάδεοάα ἴο, ο. 1.251, δ5 ἃ οἰϊπηαχ οἵ (Οδηδδηϊία 

ΘηΟΥΠΥ ; δηά πηοηζίοη 15 ἔγεαυθηῖν πδάβ οὗ 1 85 Ῥγανδίθηϊζ, 

65Ρ. ἴπ Τυἀ δῇ, ἔγοπι ἴῃ 6 {{π|6 οὗ ΑὮΔΖ, 2 Κ. 168 (Ἰη ᾿ηγδἴοη οὗἁ 

[μ6 Οδηδδηϊζε5), 1717 (1η [ϑγδαὶ, ἰῇ ἴΠ6 σοπηρ!] 65 ΒΟ ΠΙΠΊΔΤΥ οὗ 

{πΠ6 Πἰδίογυ οὗ ἴμ6 Ν. [κἰηρἄομ), 216 (Μαηῃδϑϑβεῇ : οἷ. Μις. 67) 

2310 (ρὰξ ἄονῃ ὉΥ ο514}}}, [εγ. 4235 (οἵ. γ8ϊ᾽ τοῦ [ουτ ““ογ 

Ὀυγηϊ-οἴπγίηρβ ἴο Βα. δὶ," στ (ἃ ; Θπιῖῃ, 2.6]. .δόηι. Ὁ. 353]}» 
ΕΖ. 208] 2481] (οἵ, τΟϑθί. ᾿ς, ᾿ς), ὙὌΠα σἰδηάϊηρ Ἐχργεβϑίοη υδεὰ 

ἴο ἀδβοσιδα ἴἃ 15 ""ἴο σδιιϑα ἴο ρ855 ἱπγουρἢ {πὸ γα" (Ἴ}Π 

Φθ 2), 2 Καὶ. 168 1717 2156 2310 ΕΖ. 2οϑῦἹ, ψ ἢ ΟΝ οπιτοά ἴμεν. 
1821 76γ. 4286 ἘΖ, 1651 2457, οὗ, 2035, ἢ ““ἴο Μοίεοϊ ᾿" δάάδὰά 

Ι͂κν. 1821 2 Καὶ, 2410 ἴθ. 4235, 

ΤΙ πιυδὲ ανὰ Ὀδδη πιογὰ ἰδῇ ἃ πιεγὰ Ἷδγεπιοον οὗ ᾿υϑἰγαίίοη, οὐ οοῆϑε- 
οταϊΐοη ΌΥ ἢτε, ἰο Μοϊεςῇ, ἔογ (ῆ6 νοσγὰ “"Ὀυτῃ 15. υϑεα ἴῃ [εγ. 75 τοῦ, οἵ. 
Ὁι. 1251, οἡ {π6 οἴπεν δδηά, ἴδε νίενν, δὐάορίεα ΌΥ πιδὴν πιοάδγῃ το, 
οὔ ἴδε ϑ5ϑἰγεηρίῃ οὗ (πε ἴεγη “" βἰδίη "" (ΕΖ. 1:6] 2439. οἵ, 15. ςγῦ 5. τοῦ), 
{παι (Πς νἱοἰπι|8 ννεῦα ρυΐ ἰο ἀδδίῃ ἢγβί, δηά Ῥυγηξ ὑροὴ 8 ὍὈγτὰ οἵ δἰϊδγ 
αὔἴογινναγάβ, μαγαάϊν δοοουηῖβ ἴον ἴῃς υβςὲ οὗ (ἢς ρεουϊδν δηὰ οπαγδοιογϑίς 
Ἔχργοϑϑίοη “"ἴο οδυβε ἴο ρ855 [Ὠγουρἢ [Πς ἦγε." ὲ νου Ἀα ἴῃ ὈείίοΓ 
ἀρτεεπιεηΐὶ ΜΠ (ἢ15 Ἔχργαβϑίοη ἴο βυρροβε {πδί [δς γιίς ἴῃ αυσδίίοῃ ν'88 
8 Κιηά οἵ ογήἥξαϊ, ἰὼ Μ ὨΙΟΝ, ἔοτ ἰπβίδηοο, δὴ οπιοῇ ννὰ8 ἀενεά ἔγοτι οὔϑοτγν- 

ἰὴ ἡ πεῖδεῦ {πὸ νἹοίπὶ ρα556α [πτουρ ἢ πε ἢδπιθ8 ἀπϑοδίπεά οσ ηοῖ, οἵ 
ὙΠΟ ἢ νν5 γεβογίεα ἰο ἔογ (πε ρύυγροβε οὗ βδεουγίηρ ροοα ἔογίυπο. ὙΠα εροΐ 
δὲ  ὩΙΟἢ δε τιῖα νὰ5 ῬγΪΠΟΙΡΑΙΥ σαιγίεὦ οὐ τνὰ8 ἴῃς ““νδι!ον (κ) οὗ τῆς 

8οῃ οὗ Ηϊπηοπι, οὐ {πε 5. 5ἰάς οὗ Ϊσγυβα]επὶ (2 ΚΚ. 2319 [ετ. 733 χοδ 4.25): 
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{π6 Πονγῖθ]ς αδϑϑοοϊδίΐοηβ σοηηδοίεὰ νυ ἴἰ (οἷ, (ἢς δ΄] υϑίοη ἴῃ 15. 663) σανε 
τῖβε ἴο (μδὲ δρρ οδίϊοη οὗ (πε ἤδη νῃϊοἢ πιοεῖβ 0.5 ἴῃ [Π6 Ὁ}1} οὗ ἴῃς ἰαῖογ 

71ενυ5, {πα γέεννα οὗ ἴῃς ΝΤ. 
Τῆς πδπὶὸ οϊεεν (1.εν. 1851 203. Κύὶ, τι 2 Κα. 2419 7ετ. 4255---Ίννα 5, 

ἐχοερὲ : Κὶ αὐ, τ τῆς ἀτί. ηὐδα: (τ αι. Μολοχ) 15 ργορϑγὶυ δὴ δρρεϊ!δίϊνε 
(Βεῆςς {πε ἀγί., 85 ἰπ ὑ195) πιοαηίηρ “6 Αἱπρ. ΨΈΓΥ ρτοῦαρῖν ἰξ ουρῆῖΐ ἰο 
Ὀα νοοδ]ζεά ὴζ. 1ὶ 15 ἴσια, (ῃ6 Ὡδπιο, 85 ἵπδὶ οἵα νοά, 85 ηοἱ μιἰμεγίο 

Όεεη ἰουπά ἴῃ [πβογίρίϊοηβ; Ὀυὶ ἴξ ἔογιῃβ ραγί οὗ πιδν ργοροῦ ὨδπΊ65, 
νυ οἢ, ννῆδη ἰγαηϑιογδίεά ἰηΐο ατεοῖ ογ 1,δεΐη Ἔχδῖδῖς [815 ἔοστῃ (6... 1π 39, 
“ΜΗΚ δας ρίνεη,᾽'ΞξξΞ Μιλχιαθων-ος,) (75. 1. 1. 80; 566 πιοῖα ἔν Βαείἤροη, 
“δε. Κεῖ. Ῥ. 37). [1 15 ἱπουρδϊ ὈΥ πιδὴν ἱμαὶ {πε νονγεῖὶβ οὐ ἢ ἃγὲ 
ἰηϊεηάεά ἰο Ξκυρρεβὶ (ῃς Ηδςρ. ννοτά πρϑ λα» ἑλήηρ ((εἰρεν, ὕεελγί, 
Ρ- 301; ΖΑΤΖΊ 1τ883, Ρ. 124; ϑηνίη, ᾿᾿εἰ. δϑι. 353; Βδείῆρεη, λα ἢ. 
48 π.; ϑίδάε, σοϑεοῖ. ἱ. θτο; Κδηϊρ, ΚΕ ρη], 85). ΤΒΘ πιδὴν ῬΠοβηϊοίδη 
Ὡδτη65 σοπρουηάἀεα ἢ ΜΠ Σ βῆον ἰδὲ (ἢΘ ροά ννὰϑ ψογβῃιρρθα ρϑδτι- 
εἰσυϊαγῖγ ὃν {πε ῬΒορηϊοίδηβ, Ὀοίἢ ἴῃ {πεὶγ πιο μοι-οουηίγΥ δηᾶ ἴῃ (πεῖγ 
ςοϊοηΐεβ, Ογργυβ, Οδγίμαρε, δο. (Βαδείμρεη, ρΡ. 237-40). ΟἿ, {86 5ιπιδς 
τυνογϑῆϊρ οὗ Αἀτγαπιπιοί θοῦ δηά ᾿Αηδηιπιοϊεςς (2 Κ. τηγ8), ὙΤΠῈ ἤδπηις οὗ ἰῃς 
"Απιπιοηΐϊίϊε »οά έζοονε (1 Ἰζ. ττῦ- ὅ8. 41.) 15 ἀεγίνεά ἔγοπι (ἢ6 58π|6 τοοῖ, θυΐ 
{Πε ἔογπι 15 ἀϊβογεηϊ ; δηά ἴῃς ἴννο ἀεἰ(165 ἀγα ργορδΌϊν ποὶ ἰο ες ἰδ εηεἰῆεά : 
δῇ ]εγυβαῖεπ) ἐποὺ εγα νογϑῃρρεά δὲ ἀἰβεγεηὶ βροίβϑ (2 Κὶ. 239.15); δηά 
1 Κ. τιἴ Ἴ"0 (νἱίδουί {πε ἀτί. ; 866 αθονε) 18 ῬΡγορδΌΪν ἃ πιεγὰ οἱογίοϑ] οστοσ 
ἔοτ Ὁ3" [{( τῷ βασιλεῖ αὐτῶντε Ὀξῦ, 85 ν.33}; οἷ, ν.δ. 88. Θ6ς, διγίπεν, ἮΝ. Ε. 
ϑρλ, Ξηςγοὶ. Ἀγὲ2.9 σὺ. ; οὶ, δον: ὈΡ. 352-257, 375ΐ. ; ΔΑ Ε.3 ς.ὖ. (τ 
ἘΠ τγοῆξ,, Ρ. 177); ϑίδαάς, σεεοΐ. ἱ. ὅοο ὦ. ; Βαείῃπρθη, 1.5. ὈΡ. 15, 237-40, 84, 
2327; Μοηίεβοτε, Π δδογέ Ζδεΐμγέδ, Ῥρ. 168--170. 

ΎΤΠογα ἔοϊον 2λγε6 ἴαττλβ ἀδδογιρίνε οὗ νᾶγίοιι5 πχοίῃποάς οὗ 

αἰνϊηαίίοη, ζῦο ἀδηοίηρ αἰ αγοηΐ ἰογπη)5 οὗ πιδρίο, δηά ΖἪγεο 

τες ηρ ἴο νᾶγῖοιιβ πιοάαϑ οὗ σοῃϑυηρ (6 ᾿νοῦ] οὗ βρίγΐβ. 

Οη {Πα ἰογπὶβ δπιρίογοα 566 δβϑρθοῖδ ιν πὸ βδίυαγ οὗ ΚΝ. Ε. 

ΘΔ οὐ “ΤΕ ἔογπ)β οἵ ἀν πδίοη δηά πιαρὶο ἴῃ Ὠΐ. 1810.11" 

ἴπ πε ῬΆ. ΧΙ]. 272 Εδ., χῖν. 112 Εἰ. ; δηά οὔ δηδίορουβ βιροι- 

Ξ. το ἴῃ δηποίθης Ατγδῦρῖα, Δ Ομ αυβθη, ἤοοο ΑΙ γαδίφολοη 

ἩἩοτἀρριζμηη65, 0. 135-152. (2) ΟΣ ομὸ ἐλαξ οδίαΐμοζλ ογαοῖος 
(Ὁ ΘΌΡ Ὁ9Ρ)] ργορεγίῖγ, 845 Αγαδὶς βῆονβ, [π6 ἴθγπὶ τηϑδηβ ἴο 
οὐϊαϊη 8η οἵδοΐδα ἔγοπι ἃ Ροα ὈΥ βοπια τῃηρίποά οὗ ἀγαννίηρ ἰοΐβ. 

Ιη ΗΘΌ. 11 15 ἴΠ6 ννογά πιοβί σοϊῃπιοηΐν 56 ἀ ἴο Ἔχρύθβ5 [δ6 ἰάδα 

οὗ ἐζυϊγιγρ ἴῃ σΘηστγαί. 
Ιη Αγαδίς (668. Ζ.ες. συ. ; ϑυνίῃ, 7} Άλ. χὶϊϊ. 272 ΠΕ ; ΜΝ ῈΠἢ. 44“ταὖ. Τείά. 

ῬΡ. 126-128, 167) φαδαπια, ἰο αἱυϊάε, ἀἐείγίδιιίε ((π. 327 884Ἃ.), 885 ἴω οοηΐ. 
χ ([᾿ςέαφεαρια) πα 8εη86 οὗ [0 ρεί α ῥαγέ αἰοίίεα ἐο ογιϑεεῖ ρα 18 υβεά ἴῃ 
Ῥαγίϊουϊαγ οὗ ργοουγίηρ ἃ αἀϊνίης ἀξοϊβίοη, οὐ αὐναγά, ΌῪ ἀγανίηρ ἰοἱβ δ ἃ 
βδησίυαγυ, ΜΠ Πεδάϊ 655 ύγοννβ (σο]ᾶηι, ΟοΥ 5); ἴῃ ἀὔγοῖνβ, ἰηβογθοά 
ὙΠ (Πα ροβϑιῦ]ε δ᾽ἑεγηδίνοβ οοηἰοπιρίαίεα, ννεγε ρἰδοεά ἴῃ ἃ αυΐνοτ, δηά 
νυν γε δρουΐῖ, ἀηὰ {πΠ6 οὔ ὙὨϊ ἢ ἢἤγϑί ἔε]1 οὐἱ ννᾶβ βυρροβδά ἴο ὄχργεβ8 
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(π᾿ ἀεοϊπίοη οὗ ἰῃς γσοά. Τα πεοαίμοπ Αγδὺς οἴσδη γοβογίεἀ ίο (158 πιοίϊε 
οἴ ἀϊνιηδίίοη Ὀεΐοτα δὴν ἱπηρογίδηϊ οἵ υποογίδιη υπαάογίδ κίηρ,, δηα σβρθοῖδ!]ν 
Ὀεΐογε ἃ οδιηραίρῃ. [Ιη ἴδε ΟΤ. δὴ Ἵχίγεπιῖν 5: Π|}18 ργοοεάστγε 15 αϑογιρεά 
ροδεϊοα!ν ὃν ΕΖ. ἴο ΝεθυςοπαάηθΖΖζαγ, ννῆο 18 γεργοβοηξοά (2133 (16}} ἃς 
βίδησϊηρ ψπογα {π6 τοδαϊς ἰο [δγυβαίθπὶ δηά ἘδΡΌΌδἢ οὗ {πὸ ᾿Απιπηοηϊΐος 
ἄϊνεγρε, δηᾶ σοηϑυ!ηρ (Πς ἰάοἱ (ὈΒ 13 "κ) ΌῪ 5μακίηρ ἰἢς ἀγγοῦβ ἴο ἀπά 
ἔγο (Ὁ Σπ8 ὑρ᾽), ίογ (πε ρυγροβε οὗ ἀείογπηΐηρ, νὨΙοἢ Πα 5Π4]] αἰίδοῖ γι: 

ἢ ΠοΙά5 ἴῃ 5 γρ μὲ παπᾶ (π6 γοϑυὶ οὗ ἢἰβ ἱπχυΐγν ὈΥΘΥ ὈΌΡΠ, “ἴῃς ογβοὶς 
“7εγυβαϊεπι, " 1.6. ἴῃ6 ἀτγονν πιαγκοαά “7 Θγυβαίοπι" ΤὍη6 ραβϑθᾶρε ϑυρ- 
ρογίβ ἴπῸ σοη]εοίυγα {παὶ (16 7ΖεγαῤὝλένι ογα οπιρογοά ἴπ {1Π|58 ἔογαι οὗ 
ἀϊνϊηδίοη : ἔῃ ἵἴννο ἄτα δἷβο πιεηιοπδα ἰορείπεγ ἴῃ 1 5. 153 Ζεο,. τοῦ. 
ΕἸβενμογε ἴῃ (Π6Ὲ ΟΥ. (δε ννογά (νοῦ οἵ βυδϑι.) οσουτβ ν. Να. 227 223 
(Ὀοι 1), 105. 1233 (Ρ : οἵ Βαϊδ'3π|), τ 5. 63 (απιοὴρ (πε ῬΒ11511η65), 285 (οὗ 
αἰνίηδιίοι ϑἰκῷ; 86ε6 Ῥεΐονν, Νο. 7), 2 Κ. 1717 Ῥυ. 1610 ὈσΦΌΣ Ἴ)Ο ΟΦ ὉΨ ὈΡΩ 
νῈ 9Ὸ" κῦ (2.6. ἴῃς Κίηρ᾿ 8 ἀδοϊβίοηβ ῃανε ἰῃθ ομαγαοίογ δηά ναΐυβ οὗ ἃ 
ἀϊνίης οτγδοῖθ), 15. 42 Μὶς, 46.7.11. 76, 1415 279 205 ΕΖ. 1223} 1,6. 1.3.3 4.35 (5) 
223 15. 4451. [τ πιοβῖ οὗ (πε ραββϑαροϑ ἔγοπι (86 ργορῇῃείβ, 1 15 υϑεά ἀϊ9- 
ΡΑΓΑΡΙΠΡῚΥ οὗ (Π6 ογδςῖδβϑ σίνε ὉΥ “(2136 ρῥγορῃείβ. (ὅτ υδυ. τερτγαβεοΐβ 
ὃν {πε βιδηδγδὶ ἰθγπὶ5 μάντις, μανφιύομαι, μαντεία, μαντεῖον. 

(3) Ο» α Ξοοέλτξανον (Ἰ2}})} {π|5 βρϑοῖεβ οἕ ἀϊνίπαίΐοηῃ ἰβ5 
ΑἸΙαἀεἀ ἴο Ῥεβίἀεβ ἴῃ ν.14 [,ὲν. 1926 1. ΟἽ (Ὁ ΨῸ ἤιε τῃς 

“« Θοοίπδαυθιβ᾽ Τογθθιηἢ ἢ), 2 Κὶ. 21ὅ-- 2 (ἢ. 5436 (ργδοιιϑεά Όγ 

Μδπηδ556}), 15. 2 ([6 ῬΠΠΠΙ5εη65 ποίεά ἔογ 11), ΜΊςο. 511 [εγ. 279 
5. σγδῖ. Τα εἰγπιοϊορυ 15 ΟΌβουγε; δηά (Π6 ργϑοῖβδα Κιηα οὗ 

ἀϊνϊηδίίοη ἰηἰοηἀδα 15 υπησογίδιη. (4) ΟΣ ομὸ ἐλαξ οδεεγυεζᾷ 

ογθγις (Ὁ) 2)] ἀπ. 445-16 (οἔ ]οβερῆ 5 αἰϊνίπαίίοη τ Πα 
“ἐραρ,᾽ 2.6. ργοῦ δΌΪν ὈΥ ὨγατοπΊδηοΥ, οὐ νναϊοπίηρ {πΠ6 οἷαυ οἵ 

Πρμς ἴῃ ἃ σὰρ οὗ ᾿ἰΙφυϊά), [νμϑν. 1930 2 Κὶ, 1711} χιό (- 2 (ἢ. 435): 

10. 1Σ90] Ατ. ράαππα 15 ἴο φριΐξ α λοαγεε παραὶ δομᾶ; ἤδη α δα 
ϑύρροβεβ (δαὶ ᾿Σ)9»Ὸ πδν ἢανε ἀδηοϊεά ρῥγορογίν ἐμ πε ερηε 7», οὐ ἀοαγεοῖῃ 
λμηεηιΐγιρ᾽ δοοί5α.}67 : “ἴῃς ομαγδοίεγβεις υἱΐεγαηςς οὗ ἔπ6 Αγαῦῖς βοοίῃ- 
ΒαΥοΓ 18 {π6 πιοηοίοηουϑ τὨγιππλῖοδὶ ογοοη οδ] δα 5 α7΄, ργορεγὶν [π6 σοοϊηρ 
οὔδ ἄονε; δηά ἃ ἰονν πηυγηιγ, σαρεσανπαΐ, οὐ ΜΝ ίβρογ, τυασσξισαςαΐ, 15 5ϊπ|- 

ἰατῖγν αβϑογίδεά ἴο (ῃς αἴζλέρ," οὐ βεδγ.---π)0] {86 πιοδηΐϊηρ λέδς, οὐ τυλίςῥενγ 
(( 65.) ἕο δπ2 15. νϑῦυ ἰηϑδυβηοϊοηί βυρροτγίεά : ογὰε ργοῦ. (Βοοβαγί) ἴδε 
νογά 15. 4 ἀδηοῃ,. ἔγοπι 57) σογῥενιζ, ἰῃς Ὀεϊϊεῦ θεΐηρ ἃ ψ ἀοβργοδα οἠς ἴῃ 
δηζαυμν ἐπαῖ [16 ρόνεῦ οὗ αἰνιπαιίοη, οὐ οὗ υπαἀεγϑίδηδιηρ ἴπ6 ργορῃεῖς 
ΒΡΘΘΟἢ οὗ Ὀἰγάς, ννὰ8 οὐδίδιποά ΌΥ ἰδὲ δἱά οὗ βεγρεηΐβ, (βουρῇ ἴξ 15 βογῃηβ 
οδ᾽]εοϊίοι ἰο (5 νίονν ἐπαὶ “ΚΜ ΏΐῸ δηΣ 20 αὐνένι βεεῖπβ ἴο θΕ σοπηπιοῦ ἴο 
411 με ὅ8η). ἰδηρυαρεβ, 5Π) σογῤόηξ ἴα ρεουΐ αν ίο ΗοΡ.᾿" (5πι|:1}). [Ι͂η Αγϑδ. 
{π6 τοοί 15 Δρρ !:εα ἴῃ ἃ Ὀδά βεῆβε (οξ. ογεηοι δ): παζίξα, ἴο δὲ Ἰπατιοῤίοίοις 
ογ πμριϊιεοξγ.---- ἢ 30] ἴῃς ἀεγῖν. 15 ἀποογίαίη. Οπα πιοδηΐηρ οὗ Ασ. ζαξαζ 15 
ἴο ον, ζἰςιβ ἃ 2ίδσοθ οὐ ,γαρηκϑη ((οτ. 1η93 525} α].}; τνῆεποα ϑπι ἢ οοη- 
Ἰεοΐυγαβ [πδΐ Ο503 παν πᾶνε ἀδηοίεδα ρῥγιπιαγν ἴΠ6 “΄ πεγὸ5 οὐγ οἴπον ἀγιρα 
σἀγεαφα ἰαῖϊο ἃ πιαρῖο Ὀτανν." 



ΧΥΨΤΠΠ. ἱἱ 225 

1Π6 νετγῦ ἰ5 αἷθο υϑεά ἴπη (πε ἀδγινεα βϑηβα οὗ αξζε οὐ οὔξογυθ ας 

Ωγ: ογιθηι, στ 017, ἢ. 2037 1 Κα. 2οϑϑ᾽, Τα οορῃαῖα βυδϑί. ΓΤ) 

οσουτα Νὰ. 2323; 241 (οὗ πε οπιθῆβ πιο Βα] πὶ βοιρῇῃΐϊ οη 

πε 1] ἴορϑ). [ὶὴ ϑυγίδο ἴπ6 νογὰ πηθδηβ αϊνιπαίίοη ““ ἔγοπι 

δῖρης παῖ σοηδιδί ἴῃ ννογάς, οὐ δοίίοπβ, οὔ [6 ογίεβ οὗ διγάς, 

οΥ᾽ ἤγα, οὐ αἰπηοβρῃογίς ομδηρεβ, οὐ γαΐῃ, ογ ἴπ6 [ϑίγοϊοριοδὶ] 

σοπιρίοχίοῃ οὗ πε {ἰπ|65, δηά (Π6 'κὰ, ἔγοπι νν οἢ 11 15 ἰηΐοσγεά 

[Παῖ οπθ {πιηρ΄ 15 ροοά δηά δηοίΐπογ Ὀδά, δπά ἰῃδῖ ἃ πιδη 5ῃοιι ἃ 

Ῥυβἢ οἡ οὐ ἀδϑῖβί δοοογαϊηρῖν᾽" (ϑπηιἢ, Ρ. 114; Ρ5. οοἵ. 2340, 
2341). Ῥτορδθΐν {π6 Ηδεῦ. ἰδγπὶ ἀεδηοίθα 5: ΠΉ]ΔΥΪν 411 ἰποβ6 

ϑρϑοΐίεβ οἵ ἀἰνϊπαίίοη ἔγοπι παίυγαϊ οπιθηβ, οὐ πίοι {π6 τηοϑῖ 

ΤΆΤ] αΥ Ἐχαπιρίς 15 αἰνιπαίϊίΐοη Ὁγ {πὸ Πρ οὗ Ὀϊγάς (οἰωνός, 

οἱωνίζομαι; αιρωγίμηε, αεοῤτἼοΐωη: οἵ, Ατ. ζξαΐαγγαζα, ἑαίαγγαγα, 

ΜΝ Έ ΙΗ. 4,αὖ. Ποία. τ48 1.1. 
Ὗνε ρ455 πον ἔγοπι πιεϊμοάξ οὗ αἀϊν!ηδίίοη ἴο ἴΠο56 οὗ πηδρὶς 

ΟΥ βοίοεγυ. (5) Ο» α ςογοϑρϑν (Π)32}] [ῃ15 βρβοῖεβ οὗ τηδρίο 15 

πιοης᾿οηδά Εχ. 7}} (ἡ Ε 2217 ([πΠ6 σογοῦγόςς [[6πλ.} ποῖ ἴο 

Ε΄ ΡΕγΠΉΈΕΕα ἴο [1νε)}, Μαὶ. 35 2 ΟἿ. 335 Παη. 2.[: ὈΒΘΘ. 
ΣΟΌΘΤΕΥΣ 816 Ἡδιιεα ]6γ. 2797; {πε βυῦδϑβῖ. ὈΒΞ 2 Κὶ, οἵ Μίο. 

511 (ΑΠΑῚ 1] ουξ ΟΥ̓ σογοογιθς ουΐ οὗ ἴὴγ ἢδηα ἢ, Νδῇ. 4,’ (ἢ 

ΝΝΙΠΕνΘἢ), 15. 49.125 (ἢ ΒΑΡυ]οη). Μίσο. 511 ἀρρϑᾶῖβ ἴο βδῇον 

{παῖ ΒΞ ννεγα βοπιίμιηρ »παίογίαί, συ ἢ 845 ἄγιρβ, ΠογΌ5, 

ΞΡ 15, ὅζο., 564 Ξιρογϑεϊ ἰουσῖγ ἔοτ [μ6 ριγροβα οὗ ργοάυοίηρ᾽ 
Ἐπδεῖοαὶ Ἔδει 5 (ἃ ἀδυα }]ν φάρμακα). ΠΟΞῸ ΜΠ] πιοδη δοοονά- 

20707.- 11. (6) Ο» α ολαγηιθν (3 Π Ἴ3Π)} 50 
Δ Ἴ2Π ἼΔ)Π) 1ῃ ρᾶγΆ}]6115π|ὶ νυν τῇ Ν᾽ ἮΡΙ τὸ τὐλ ΣΊΡΕ 7, 

Ζ.6. ΞαΓρθα ΟΠ ΠΊΘΓΘ : ὉΣΔΠ, αἷβο (Ὀν 1ῃ6 546 οὔ Ὁ Ὁ 73), 15. 
475.}2 (οἵ Βανυ]οη). Τῆς ὄχργαβϑίοη τὺ δἰρηϊέν ρῥγορογίν 

Ο»ι6 πολὸ ἐΐθς πλαρὶς ἄριοίξ, οὐ ὈΪης ΌΥῪ ἃ 5Ρ6ε1] (οἴ. καταδέω), οΥ 

(5) ομο “οἦο σορηῤοδος σροΐίς οὐ ἐρφισατιαίίοτιδ. (7) ἀπά (8) 

Ο» ομϑ ἐλαΐ οομδζοίλ α οἠοοέ οὗ α γαρηϊϊαγ ςρίγίξ (Ξὴνὲ ον 

ἌΡ 12)] τῆ6 3ἷνὲ (ρ!. γὶϑϑ) 15. πιεητοηθα θαϑίάθβ ἰπ [,δν. 1981" 
205" 2" 1 5. 283..9" (ρὰξ ἄοννη ὉΥ 941),7 (2 Τῦν ΟΝ “ἃ 
νοπΊδη σοΟπλδηαϊηρ ο]οβίβ ἢ),8 [5. 819" τοῦ" (ἴη Ερυρί), 29’ 
2 Κα. χιδ'-- 2 (ἢ. 430) (ὈΣΤῪ 2. Πν, οὐ Μδηδββεῖ, ““δπά 
ἰηϑτυϊοὰ ρῃοβίβ ἀπ ἔαπη δῦ ϑριγιῖς, 2.6. ρούβοῃβ ὑγοΐεϑϑιῃρ' 

ἴο ἀ64] νυν (ἢ {Π6π|), 232 (ραϊ ἄοννη Ὁγ ο514})}, τ (ἢ. τοῦδ; 1Π6 

1, αἰνναγξ ὉΥ {π6 5'άς οὗ {πὸ 21, ἴῃ {πΠ6 ραϑϑαρξ πιαγεά ἥ, 

18 



226 ΠΕυΤΕΚΞΟΝΟΜΥ͂ 

Ετοπὶ [μον. 207 (“4 πίδῃ ογ ἃ Ψοπδη, τὐάφη ἐλέγε ἐς ἐπ ἑάδνι ἀπ δὸ οἵ ἃ 
γιααεδη .}} ̓ ἴ ἀρρεαγβ ἰμπδὲ δὴ δδ νὰ5 οοηπβιἀογοά ἰο ἀδοΐδγε ἰίϑεϊ ἐπ ἰδὲ 
Ὀοάν οὗ ἴῃς ρεύβοη ψῆο Παά ἰο ἀο ψ 1 ἰἴ : 15. 29 5ῃῆονν5 ἔυγίμεγ τδδὲ ἴδε 
ογδοὶςβϑ οὗ δὴ δὸ νεγεὲ υἱἱεγεά ἴῃ ἃ νυν τογίηρ νοῖος, νυν ἢ ϑεεπ)χεαὰ ἴο τῖϑε 
ἔτοπι (με σιγσουηά : Βα παγγδαίϊνε οὗ ἴῃς τὲς οὗ Ἑπάος βῇονβάι 5. 28535.}} 
1ῃδι ἴπο86 ννῆο ἕο! οννεά ἰῃς γί ργοξεαββεά {πὸ ρονγεγ οὗ δι ηρ' υΡ ἔγοτῃ ἴδε 
υπάἀεγινογα [ΠῸ ».ῃοβίβ οὗ ἰῆε ἀεδά. κφ(5 γεηάογβ ΌῪ σαξζωρο, ἐξ. ἃ σὈοϑῖ, 
βρϑδκίηρ' οδϑίςηϑι ]Υ εἰ ποῖ ἔγογ (Βς υηδεγινογὶά, οΥ ἔγοηι ἴμ6 5βοπιβ ἢ οὗ (δε 
βοοίβδυογ (8εε 5. οοἱ. 1122; ΝΟὄϊ!ά. ΖΏΗ͂Ό. 1τ874, »- 667). (ὅδ ἡδαγὶν 
ΑἸ Υ5 Γαργαβοηΐβ ΣἸκ ὉΥῪ ἐγγασφρίμυδοι Ξε νοη Γι οαυϊπ5. ΤὮΪΒ τεπάθγιηρ πῸ 
ἀουδί οοπίδίηβ ἐπε ἔγις ἐχρίδηδίίοη οὗ (ῃς ορεγδίίοη οὗ {πε 3ικ : (Ὡς πὸ 
ΔΚ ““ ῥργεϊδεηάβ ἴἰο 866 ἃ σ᾽ οβὶ τυϑίοῃ 5ῆς ἀεβογθοβ, θυϊ πεγ ἄσρεϑ ΟὨἹΥ ΒοΔΓ 
ἃ νοῖοα Ώιοἢ ὈΥ νεηίτγ]οαυΐβπὶ 56 6ΠῚ8 ἴο σοπια ἔγοτι {86 στουηά." Τῆε 
ΔῈΝ ΤΊΔῪ Ὅς δὶ Υ τεργεβεηϊο δ ὉΥ {πε Ἐπ] 158} ρσἄοςζ. ἴῃ δὶ γεϑρεςὶ ἰδὲ 
γέάεδηὲ ἀϊετεα ἔγοτι [ἢ δ 5 υηοοτγίδίη, ΤῊ ᾿ψνογὰ 15 υϑυδην πη ἀετϑϊοού 
ἴο 5 βτν ζηουεν (ἰ.6. τὐὖδε εῤίγίζ: Ἐλναϊά, υἱεϊευίςεεγίδολ); Ὀὰῖ ΝΜ. ΒΕ. 5πιδ 
ϑυρροϑί5 (δ6 πηοδηΐϊηρ σεφσμαίπίαηοε. ἉΝΒεῖδον {πΠὶ5 εἰγπιοίορσυ Ὀς δεςερίοά 
ογ ποῖ, ἰῃς γέσαδ' δὲ ΤΑΔῚ ὃς ποῖ πῃγοΑΒΟ ΔΌΪ υὑπάετγείοοά οὗ 8. “" δι] ας" 
ϑριγξ, ἐνδ. ἃ βριγ ΠΟ 18 δ ἴῃς Ὀδεῖς δηᾶ ο4]1 οὗ ἃ ραγίουΐατ ρεσϑοῦ 
(ςὮ. Αςἰ8 16}δ), ἀπά ἱπιραγίβ ἴο πἰὶπ) οὗ 15 βυρεγίος Κπονίεάρε. ΒῪ τὰ 
Αγδὸϑ δυςῇ ἃ βρί γι 19 οϑ]ςἃ γα ᾿ ἐνν, ἴῃς “7 1πη" γΠο σους ἀὐ»εδεϊζῖο ἃ βοοῖι- 
βδυοῦ, συιάϊηρ δἰπι ἰη 6 ῥὈγδοίϊος οὗ Β15 ατί, ἢ5 οοπιρδηΐο δηά αἰτεη δαί, 

ΤὮσδγα ἰ5 ἐπ ἃ ἀϊπεϊποίίοη Ὀδίννεθη [Π6 κὰκ δηά [6 ΤῸ: 

{ποβ6 ψνὯο ἀϊνιης ὈΥ ἴΠ6 ἔογμθγ ῥγοΐεϑϑ (1 5. 2811) ἴο οδ]] ὕρ 

ΔΩΥ Ῥῇοβρξ; ἴῃοβαε ννῆῇο αϊνίης ὈΚΥ (πε ἰδίζϊοσ σοηβυθ Οἠἱν ἴδε 

ραγίϊουϊαν βρὶγιῖ νοῦ 15 τΠεῖγ “" ἐλ πλ}1ᾶγ. (Τῆς ΑΝ. οὗ Ἂν 

ἐς ὐἱ]Ζατα "ἢ Δρροαῖβ ἴο Ὀ6 ἱποογγθοῖ: 566 ἴὰὲν. 2053, αποϊεά 

αἃῦονθ. Ηρτζγα δό δηὰ γεηαεὶ μὲ ατ Ὀοτἢ ἐπα οὐ͵]δοῖβ οὐ “" οου- 
Β: 160}, δ5 ἴῃ 15. 819 οὔ ““1παυΐϊγα οἱ. (9) Ογ οπὲ ἐλαί 

ἐηφιέγοίλ οὗ ἐλό ἀφαά (Ὁ ΤΙΣ διὰ 07.3}] ““ἴο ἰπφυῖτα οὔ {πε ἀεδά " 
5 ἴῃ 15. 819 οἰἴμεγ βσυποηυπΊοιιβ ψἱ, οὐ δὲ ἰθαβδὶ πο δς, τΒς 

σοηδυϊδίίοη οὗ "ἰδ δηά 5». ΨΥΝΠΟΙΠΟΥ δηγ ρϑυίουΐες 

τιθίῃοά οὗ πϑδογοπίδπου 15 ἀδηοίϊθα ὈΥ [ἴ, 15 ἀουθίδι : τῆοτγε 

ΡΓΟΌΔΌΟΪΥ 1ἴ ἰ5 ἃ σοπιργθῃεηβίῖνα ἴδγπὶ, ᾿πθηἀθα ἴο Ὀτηρ ἸΓΉϊη 

(ἢ 6 [6γπι5 οὗ ἴῃ6 ῥγοῃιθιτοη ναΐανου οἴπογ ἔογηβ οὗ ἴῃς Ξϑπηὲ 

ΒυροδίτἊοη, ποΐ αἰγεδαν πιοηϊοηθά, ψογα ἴῃ νορὰξ: ἔοτῦ 

᾿Ιηϑἴδησθ, ἴπ6 ῥγδοίίος οὗ “"᾿πουθδίοη,᾽" οὐ ραϑϑίηρ {πὸ ὨΙΡ ᾿ς ἰὴ 

ἰοπιῦβ (οξ, 15. 653), οὐ {π6 δϑίδ᾽ βῃπιθηῖ, δὲ ραγίϊσυϊας Ξροῖς, 

οὗ ογδοΐθς οὗ {ἢ ἀεδά (νεκνομαντεῖα) .----12. 441. αδογεῖκαξζονι τεπ]δ 

“7ελουαλ) οἡ γ35.---Βοοαπδο ὁ ἐΐεδο αδορείμαξίοης τς γελουαλ 

{ΖΠἱςῥοδεθεδίῃρ (438 95), ὥ.] οὗ, [(εν. 1824. 2οϑ3, νυν εγα, μοινετεῖ, 
[Π6 ““Δοοπιη παι οηβ,᾽" οὐ δοοοιιηΐ οὗ τνυιιϊοῦ τὴ6 (δηδδαηῖῖος ατὸ 

π τσ πε  “-ππ -“-ὦ 
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ἜΧροϊεά, ἀγα, 411 Ὀυΐϊ δηιγεῖν, νατγίοιι5 ἔογπιβ οὐ ἱπιπιογδ νυ, 

ποῖ, 85 Πεγα, βυρογϑι του ργϑοί!οθ5.-- -18--14, 15γδ6]᾽ 5 ἀυσίγ, οὐ 

ἴπ6 σοηίγδγυ, 15 ἴο Ὀ6 ὈΪαπιεΐθθ5 δπά νἱίποις γαργοδοῦ ἴῃ 15 

σοηνεῦϑα ψ ἢ 115 σοά : 1ἴ 15 ποῖ ἴο δάορί ρῥγδσοίίσας. ψῃϊοῦ δα 

Βεδίμοηιβἢ ἴῃ {πεῖς ἰοηάδηογυ, δηα νοῦ νου Ὀ6 ἃ ὈΪΘηλ ἢ 

ροη {πΠ6 οπαγδοίοσ νοῦ ΤῈ πονδῇ ἀεσπιδηάς οὗ 11.---18, Ζοι 

σμαϊέ δὲ εγγεοξ «οὐδὰ 7ελουαλ ἐὰν Οοα] 2εγγοοξ (Ὀ ὉΠ), ἃ5. αη. 
171 5. τϑ826(25) αὐ, ἱπιρίγιηρ τυιϊπουῖΐ ὈΪαπιϑἢ (σοπιρ. ὑπὸ 

ΡὮγϑίοδὶ δρρ᾽!οδΐϊίοη οὗ ἴπΠ6 βϑδπὶιῈὸ ννογά, ποϊσδα οἡ 171), ἀ15- 

ἢρσυγεά ΌΥ πο ἱπιρεγίδοϊοῃ οὔ ππδουηάπμοθθ. ὉὍ86 [464 6χ- 

ΡὈτοϑβοά ΌΥ ὉΠ ἰ5 ηοΐ αυϊ6 ἴἢ6 54πΊ6 45 {παῖ οὗ Ὀρυ (ι Κὶ. 861 

11 αἰ.), ᾿Πουρἢ {Π15 15 γτεργεβεηϊεα ἢ ΑΝ. ἘΝ. ΌΥ {π6 5δπιῈ 

ΕἘπρΊΙδἢ δαυϊναίεηξϊ : ὉΠ ἀδηοίες 4 ρεύβοη ψἱϊμουξ πλογαὶ 

ὈΪΘπΊ 5 ἢ, Ὁ’ (αἴ νναγβ ἴῃ 115 σοπποχίοη υϑϑὰ ψἱτἢ τεξεγεποα ἴὸ 

[6 ἀδαγῆ) ἱπρ|165 ομα ῆοβα πεαγί 15 ἀδνοϊβα τὐλοὶζν ἴο ἃ 
ϑἰηρῖε οὐ]θοῖ.---- ζὰ (Ὁ")] ὦ. 6. ἐπ ἀραϊίριρ' οὐ ἐπ σορυεῦεο «τὐϊῆ, 
Αἰπχοβὶ Ζοισαγας: σοπρ. Ρ5. 1824 (28) (ἸῸΝ ὉΠ ΠΝ) 26: (50).. 50 
ψ ἢ Ὀρν 1 Κὶ 861 χχ6 διο.---14, 2}0055655] 123.--- μέ α5 707 ἐΐόο, ποΐ 
“0 λαίλ ελουαλ ἐὰν Οοά ργαπέρα μριΐο ἐλι66] 1.6. Θοἢ ῥγδοίῖοθϑ 
τα ποῖ ἴῃ δοσοογάδησα ἢ Ηἰἷ5 ἀρροϊπίπιοηΐ, οὐ ᾿ἰπταηίοη, 50 

δι 85 ἰϑγϑβὶ 15 οοῃηοθίηβα..---1ὅ.--18, ἰ5γδϑ] 15 ἴο Ῥ6 ργονϊ δὰ, ἃ5 

Οσοδϑίοη ΠΊΔΥ δγῖϑθ, ν ἢ ἃ ργορῃεῖ, νο Μ1}} δοὲ οἡ αοά᾽ 5 

Ὀδἢ δ], δηά σοπηηγιηϊοαΐα ἴο ἴπαπὶ, 50 ἴδ 845 πῖδὺ ὃς πεοεραζαϊ, 

Η!5. ν"1}].---Ἰδ. 44 2γοῤῥοέ τοῦ ελουαλ ἐὰν Οοά γαΐδο τ τεριζο 

Ζλ66] νὶΖ. 45 Οσοδϑίοῃ πᾶν ἀδπιδηὰ (οἴ, [υ «ἃ. 216. 18), [Π6 5ἰπρ'. 
«ἀἀδηοίπρ' Μοβϑϑ᾽ γεργεϑδηίδινα ἴοσ ἰμς {{π|6 Ὀεΐηρ. ὉΠ οοη- 

ἰοχὶ ϑῆοννβ ἰδδΐ πο βιηρίε, οὔ ραγίίουΐασ, ργορῃεῖ οδῇ 6 

ἰηἰοηεά: 1ἴ νν»ᾶβ ἃ σοηϑβίδηςνυ γοουγγίηρ προ νη ϊοῃ ρΡγοπιρίεα 

[Πς Ππεοαΐπεη ἴο γεβοζγί ἴο ἀϊνιποῦβ ἔοσγ [ἢ6 ρυγροβα οὗ υἱπ]οοκιηρ᾽ 

Πς βεογεῖβ οὗ ἴῃς ἔπαΐυγα; δηά 845 [πΠ6 ργορῆῃδί 15 ἴο βυρρῖὶν [ἢ6 

ὈΪδοα οὗ βιιοἢ ἀϊνιηοῦα τη 15γδοῖ, 1 πιυβί Ὀ6 ἃ 51: π}}|τῖν γοουγγιηρ᾽ 

πραά ν Ποῦ (50 ἔδγ δἂ5 [επονδῇ ρογπιῖα 10) Π6 15 ἀδδίρηῃθα ἴο 

βαϊιβίνυ. [{ [ο]]ονν5 {παῖ (Π6 γεέδγεηοα θα 15 ἴο ἃ ρεογπιδηθηΐ 

Ἰηϑἰξοη, ποΐ ἴο ἃ ραγίϊουϊασ ἱπάϊνι ἀπ] ργορῃεῖ (566 Ρ. 220). 

-Ἄγοηι ἐλο γεϊάσέ οὐ ἔλόο, ἤοπι ἐλν δγεζλγοη} ἴῃ σοπίγαβι ἴο [Π6 
αἰνιποῖβ, ῆο Ψογα οἴϊδι οὗ ἔογειρῃ οὔἱρίηῃ (σοπιρ. ν.16 Νὰ. 

22"- 15. 25). 84η). (ἃ τεδά “" ἔγοπι {π6 πιϊάσὲ οὗ τῃγ Ὀγειῃγαη᾿" 
(ἼἾΣ 2.)0Ρ0΄᾽), 85 ν.18,---Ἤτλύύζο τρριέο γι6}] [6 σοηΐαχὶ {1π|115 [6 βεῆβδε 

-Ἡ-ϑῤ ὩὋῪ Ὺϑ .  ϑθτ5.:-- ἰὐτασὰτϑαυσυθθ  πασι σσδεῖοε :-ε-..- 
πε γι τ πὶ τ ΣΙ πο πὸ πτσισόσι περεσε  τεσμετς υἶονι,. δ ᾿ 
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'ἰπ ΠΟ (15 δχργοδϑίοη 15 ἰηϊθηάθά. [{ 15 ποῖ {δαὶ (δε 

Ῥτοπιιϑθα ργορῃαῖ 15 ἴο Ὅς “κ᾿ Μοβεβ ἴῃ ὄνεῦυ γαϑρεοῖ, οἵ 

ἴη οἴπεγ ννογάς ἴο 6 σφωαὶ ννἱ τἢ πὶ: Πα 15 ἴο 6 [1 ἢίηι, 85 

ν. 1618 φῇονν, ἴῃ ἴη6 γαοξ οὗ Ὀεϊηρ᾽ ον 5 γαργεβεηΐδενε ψ1} 

τπ6 ρεορῖβ, Ὀυΐ ποῖ πεοαβϑαυν ἴῃ Ὀοίηρ Ηἰβ γεργασθηϊδενε ἴῃ 

(Π6 54π|6 α60766 ἴτι ννὨϊοἢ Μοβαβ 85: 85 Καὶ] ροϊηϊς ουῖ, ἴδε 

[6 γπλ5 οὗ Π15 σοπιπβϑίοη ἰῃ ν.}8 (661 νν1}} ραϊ ΤΥ ὑνογάϑβ 1π δὶς 

που ἢ," ὅο.) ἀο ποὶ Ἔδχργββθβ 6 βρεοῖδὶ ἔογηι οἵ τγενείϊδίίοη 

ὙΠΙοἢ, δοοογάϊηρ ίο Νὺ. 1268 Ὁτ. 4410, ἀϊπίρσι ϑηθα Μοϑες 

ἔγοπι οἴπεοῦ ργορῃβῖβ, θυ οἡἱγ {Π6 ἔογπι νυν ]οἢ ννᾶ5 σοσηπΊοη ἴο 

Ριορἤοῖβ ρθπογα !ν (16γ. 119: οὗ, οἡ ν.18).--- 70 λξηε σλαϊί γέ 

λεανγ θη} ΠΛ κα [ἢ6 πδιίοπβ οἵ σαπδδη, ψῃο (ν.14) ““ Βεαγίκεπεά" 
ἴο βδοοϊῃβδαγογα δη ογδοὶδ- ΠΠΟΩΡ Γ9.----16--18. [ἢ δρροιπῆπρ' ἴδε 

Ῥτορδεῖ δ5 [6 δι πογΖεά ὄχροηεηΐ οὗ Ηἰ5 νν}}}, ᾿ἐμονδῇ 15 δυΐ 

ταϑροηάϊηρ' ἴο {ΠπΠ6 ΡΘΟΡΪΘ᾽5 οὐνῃ τεαιυδβῖ, ργαίδεγγεα Ὁγ ἴδεηι αἵ 

Ηοτερ (539-28 (28:81)... 7Ζΐο ἄἦαν οὗ ἐδ αεεορπιδίν} 910 τοϑ.--.} «οἱ πὸ 
»ι07γ6 ἦθαγ, ὧο.] οἵ. οἼ), Νοῖ “262 γὠκπὸ ποῖ πεαγ᾽" (ΕΝ.) 
ννὨ]οἢ νουἹά τεαυΐϊγα ὅς, 17. Ζὴσν λανὸ τοοῖϊ σαϊαῖ ἐλαξ τολτοὴ 

ἔλεν λασε φῤοξθη)]) ἃ5 536 (28) --(ἢς ἢγϑσι ραγῖ οὗ ̓ εμονδῆ᾽ 5 ἀηϑνεῖ 
Ὀεΐηρ πεζὰ οπκίίαά.---18, ΤΠῈ δησνναῦ ἰῃ 535.(81) 5. τνογάδά 

αἸ δγαητγ, τ οοπιηίϑϑίοη δαϊηρ᾽ εἰπιϊξοά το Μοβεβ μιἰπιϑβεῖ: 

1Π6 ἵἴνο ἀδοϊαγαϊίςξοηβ αὔθ ποῖ, ποινενογ, οοηϊγδαϊοΐογυ, δυΐ 

τηυΐζυδ!ν βυρρίοπιοηῖ ἐδοῦ οἴπογ; ἴπογα 1τἴ 15 Μοβοβ ῆοΟ 15 ἴῸ 

δροαῖς οὐ ἀοὐΐξβ Ῥεμδ]ῖ, ἤογα ἴἴ 15 Μοβδϑ᾽ γταργεβεηΐδῖινε ἴῃ 

1ῆ6 ξαΐαγα.---Απαῖ 7) τοῦ ῥμξ (Ἷ)) ταν τοονγαἰς ἐπ λὲς σοι) 
]εγ. 19 οἷά (οοῃῃρ. 2438. ΕΖ. 44. 10[. 8.6.):: πογα σοπιΠΊΟΩΪΥ Ὑ18 

ΟΦ, Νυ. 2288 28.12.16 (οἱ ΒαΙΑ'4π|); 15. 5116 5021 (οι οἱ 
Ισγδαὶ, υὑπάογ [15 ἰάθαὶ οπαγασΐογ, 45 {πε ογρη οὗ αν! ηθ γανεῖλ- 

1106}; σοῃρ. 8Ϊ50, ἔογ {πε ἰἀΐοπι, Εχ. 416 2 ὃ. 143-19 ἘΖτ. 811. 

Τῆς Ιάδα ἰ5 οὗ οουγϑα ποίΐῖ βυρϑίδης ιν ἀἰβεγαηΐ ἔγοπι [δαὶ 

ΘΧΡΓΟΒΒΘά ΒΥ 5 ἢ ρἤγαβα5 85 ΠῚΠ" ὮΝ, ““ΤΉϊ5 5ϑ ἢ [ΘΒ ονδμ, ἢ 

“ἴὍΠδς νογά οὗ [6 ῃονδῇ οδπὶα υηΐο ... .,᾽ 50 ἔγεαυεηΐ π᾿ ἴδε 

τυγιηρς οὗ [Π6 σαποηϊοδὶ ργορῆοίβ.-- - {πῶ ἀὰ τηαλἑ ςῤεσὶ εἰπῦ 

ἐλϑηι αἰϊ ἐλαΐ 7 «λαὶδ σογε»πατα ἦρι] σοπρ. Εχ. 72 76γ. τἴ. 1Τὶ 

Τιις ὁτοϊμείνεῖν Μεβϑιδηϊς τεΐδγεηος οὗ ν. 1618, δὐορίοα ΌΥ πιδην οὗ ἰδε 
οἷάεν Ἴχροβίζογβ (οἴ, Αοίβ 4523.. )37), 15. ἱηοοηβιϑίδης Ὁ ἴπε οοπίεχὶ; διὰ 
δδ5 θδδη ἀἀδβογνεα!ν δραηάοηδα ὃν {π6 ρτεαί πιδ)᾽οῦ τυ οὗ πιοάεγῃ τοῦ 

18. 0.0] τοἱ2, --17. ΥἹ ἼΨΚ 128] 535: οὗ, Οη. 445 ΠῚ») Ἴσκ Ὀγησνι, [ετ. 58. 
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πιεπίδίοτβ δηδ ἐπεοϊορίδηϑ (Ἰπο]υάϊηρ, ἴοτ ᾿ἰπβίδπος, Ἡεηρβί. Ολρίβίοίορν, ἱ. 
ι12Ξ., Κεὶ!, Ἐβρίη, ΟςἽςῆδϊεγ, Ο7. ΖἼφοϊ. ὃ τότ, Οτγεῖϊ, Ο7. ῬηοῤΆλ. Ρ. τλ:ῖ., 
Καηΐρ, Οὔενδ. ἀες 4.7.5, ϊ. 141). ὙΠε ῥτοπιῖβεά ργορεί ἰ5 ἴο πιεεῖ ἃ οοη- 
ξέγεμοις απὰ ῥεγηηπαηδηΐ πδεα οὗ (ἢ Ρεορῖε, αἴτεγ {πο Ὺ ἀγα δαί [6 πη σδηδδη 
(ν.9) : ες ἰ5 ἴο βυρεγβεάβ {Π6 ὩδοἊβϑιν εἰμεν οὗ (οὐ 5 δά ἀγεββίηρ [5γδε] 
αἀϊγεοιῖγ Ηἰπι56 1 (ν.16:18ὴ οὐ οὗὨ Ι5γϑο] 5 ἢανὶπρ τεοουγβδα, πΚκὰ {πεῖς περ ἢ- 
Ὅουγο, ἴο πε αγίβ οὗ αἰϊνϊηαϊίοη (ν.} 45); δηά ἃ ογἰϊαγίοῃ 15 ὄἌνεὴ δά εά 

ΘηΔΌ] ηρ ἰδ 5γδοῖῖς ἴο ἀϊπιϊρ 50 (δς ἴγυα ργορδεῖ ἔγοτῃ (ῃς ἔδ᾽5ς (ν.3}}). 
ΤΏε ἀγρυπιεηῖ οὗ ἴῃς ραϑϑαρα βῃοννβ ἐμαὶ {πε ““ργορδεῖ" οοηἰεπιρίαιεά 15 
ποῖ ἃ 5ἰηρὶς ἱπαϊνίάυαὶ, Ὀεϊοηρίηρ, ἴο ἃ αἰδίαπι ἔυίζυτε, θυϊ Μοςες᾽ γεῤγε- 
“εογίαξίσε, 07, ἐλε ἐΐηιθ δείηρ, ΜὮοβα οὔἶἕος ἰ ψου]ὰ Ὅς ἴο ΘυΡρΡΙΥ [5γϑεῖ, 
ὐοηονογ ἴῃ 115 Πἰβίοτυ οοοδϑίοῃ δϑῃοιυϊά αγϑε, ἢ πεοάζῃ! συϊάδηοσς δηΐ 
δανίςος : ἴῃ οἴδενῦ ψογάβ, (ῃδὲ δε τεΐεγεηοεα 158 ποῖ ἴο δὴ ἰπαϊνίυ4] ρτγορμεῖ, 
ΌὈυϊ ἴο ἃ 2γοῤλεξέορα! ογάδγ. ΤῊς εχιβϑίθησα οὗ ϑιο ἢ δὴ ογάδγ ἴῃ [βγδεῖ, ἔογπι- 
ἵηρ᾽ 8 Ῥεγηχδηδηὶ οδδηηεὶ οὗ γτενοϊδίίοη, τνᾶ8, οὗ σουγβα, ἃ ϑ'βιηῃβδὶ πιδῦκ οὗ 

α:ϑεϊηοϊΐοη Ὀοΐννεοη ἰϑγδεΐ δηά οἴπεσ ἡδίϊοηϑ οὗ δηζὶαυϊ. Αἱ (Π6 5δηι6 
[της ἴδε ἰεγπιβ οὗ (ἢς ἀεβογριίοη αἀγὰ δυο (δαὶ 1 πᾶ Ὅ6 τοαβοη δ ΌΪΥ 
υηδεγβίοοά 45 ἐποζμα ἐηρ ἃ τοΐεγεηςσα ἴο {π6 1664] ργορδεῖ, ἵγημο 5ῃπουϊὰ Ὅς 
“ΕἸ Μοβαβ ἴῃ δ ργε-εὐίηθηΐ ἄσρτεο, ἴῃ ὝΝΒοΩΣ ἴπ6 ἰἰηςα οὗὨ ἱπάϊνίάιι4] 
Ῥτορδεῖβ 5ῃποιιϊά ςουϊπιηδίε, απ ΠΟ 5μουϊά ἐχῃὶϊθιὶ (πε οπαγαοίογϑίϊοβ οὗ 
[Βς ργορδεῖ ἴω {δεῖς ἔ1ε8ὲ ρεγξεοϊίοη (50 Ἡσηρβί., Κεῖ, Ἐβρίη, αΖ.). 

190-90. Τῇς οὔδος οὔΠ6 ργορῇῃοῖ, 45 [ϑἤονδῃ᾽Β γαργαβθηίδίϊνα, 

15 ἃ ΠΙΡῊ οὔθ, ψΏΙΟΝ οἷαίπιθ οὈααΐϊεησα οὐ ἴπ6 ραγῖ οὗ ἴποβα 

πο δοδγ δῖπι, Ὀυϊ ὨΙοΝ, 11 ἀρυΞκεαά οἵ Ἔχεγοϊϑεά ψγοηρτυγ, 

Θηΐδ:}5 ἃ βίγιοῖ γοιτι υς!ου ὑροη ἴπ6 οβδηάοτ.---)δαγᾷϑη τρριζο 

71» τοογ5] 761. 2019 3.518.---7 (επρἢ.) τοῦ γεφιεῖγ6 ἐξ οὗ λίρῃ] 1.6. 
Ι 1} ὀχαοῖ ρυηϊσδῃπιθηΐ οὗ πἰπὶ ἔοσ 1 (566 Ὀεΐονν).---90. 726 
2γοῤλοέ «υἦο ὁτλαϊὶ αοὲ φγοσιηῤέμοιδίν (1713) ἐπ σῤοαξῆηρ α τοογὰ 

Ζη γι» παῖδ, (εν Ὁ) Ζλαξ τολίολ 7 λαὺὸ ποέ σογπαηπαθα ἀΐηι ο 
σῥσακ) ἴπε βἴη οὗ “" βρβακίηρ δ᾽ 86ν ἴῃ [θμοναἢ᾽ 5 ΠαπΊῈ ᾽ ΠΊΔΥ 

Ὅ6 τοδαν 1Πυϑιγαϊοα ἔγοπι {Π6 Ὀοοΐς οὗ ]Ἔγεπδῆ : 6... 76ζ. 
141416 216. 531-37. 80-88 )ιγϑί, 14-16 216-17 20 8. 31.-88 4.109. 566 1501 Κ. 

2211. 238 ἘΖ, 1234 141-38 4π|. 214 (7εγ.᾽5 ρῇγαβε ἴῃ {Π15 σοηποχίοη 

5. αϑυδῖγ Ὑρυ δ3), ἘΖ.᾿᾽ 5 δὴ (ΠῚ ΠῚΠ), Τὸ Ἰυάρε ἔγοπι τῆς 
ΡΆ558Ρ65 αυοίεά, 5 οἢ ργορἤθοία5 νοῦ πηοβεϊν ργοπιρίεα Ὀγ 

πε ἀδϑῖγα ἔογ ρορυϊαγιν (οξ, 15. 2010 ΜΙΊο. 211 311): [πΠ6 ρτορῇοῖς 

Ἁνοπὶ οθγ. ορροβαά ρῥγεδοπεάὰ “!}ρθᾶοθα ἤδη ἴῆθγο νὰ τῸ 

Ρεδοα" (6130.4), 1Π6Ὺ ἰεὰ [Π6 ρεορίε οἡ ἴο ἔδϊβε ἴγδοῖζα ὈῪ 

εἰδίίηρ {π6π ἢ ναῖῃ πορο5 οὗ δῆϊαθηοα, ἔγεεάοηιχ ἔγοπ) 

ἰηνδϑβίοῃ, ἃ βρεεάν γεΐυγη ἔγοπὶ 6ΧΊ]6, δζο.--- Ογ τοῦο σλαὶ φῤέεαᾷ ἐπ 

49. νΌ σΎΝ] νν}}} γεφωῖγο, οὐ ὁχαεΐ, ἰὶ οὗ πὶ (2233): ἤδτα τυ ἢ [Ππ ςο]1δΐ, 
Ἰάςα οὗ ρυῃιϑῃίηρ ; 50 νυ ἢ "5 ἼὉ Οη. οὗ ΕΖ. 449 4410,.---20., γκ ὍΦΨ. Ἵ ἼΣ1ῦ 
ἢ ΚΝ] τοηάεγ ἃ8 ἀρονε. Τῇ ἱπάοΐ. 121 15. αἱ ὁὀῆςς πιοῦα οἱοβοῖν ἀεῆηοά 
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ἐλθ παρ! 7 οἵδϑ» οο(5] ἴνγο οἰδβϑϑεβ οὗ [α͵ϑ6 ργορῇεῖβ ἄγε ἴδ 
ἀϊδεϊηρ υ 5ηεά, [Πο56 τνῆο [Δ] 5 εἶν (πα ἀε6] Προ γαΐεϊγ, ποῖ τπγουρῇ 
56] αδοεριοη) οἷαίπι ἴο βρϑαΐς ἴῃ θῃονδῇῆ᾽ 5 πδπΊα, δπὰ ἴδοϑὲ 

ννῆο οἷαὶπιὶ ἴο βρεαΐς ἴῃ ἴῃ6 πδηλα οὗ ““ οἴποσ ροάς ᾿᾿: Ῥοίῇ ἄρτεὸ 

ἴῃ [Παΐ ΠΥ Δῇ[γπὶ ἃ ἀϊνίης οτΙΡΊη ἔογ ἴδ ἱπιαρὶ ηδίϊοης οἵ {Πεὶγ 

οννῃ παοαγί.-- -9]1-- 99, ΤῆΘ ργορῃοῖ ψῆο οοπγος ἔοσγνναγά ἴη (δε 

πΑΙῚΘ οὗ οἴδοῦ βροάβ 15 οοηἀεπιηεα 7250 ἡασίο (οἷ. 1.59): ἴοτ 

ἀϊϑ ρι ϑῃϊηρ {πὸ 4156 ἔγοτη {π6 ἴσα ργορῃαὶ οὗ [εςπονδῇ, ἃ 

ογιθοη ἰ5 ρίνοη; [Π6 ρῥγεάαιϊοϊἽοη ψηϊοῦ ἄοος ποῖ οοπιὲ ἴο 

Ρᾶ55 85 ποῖ Ϊθῃονδῇ ἴογ 115 διιΐπογ.-- -Ὁ1. 45|ωώ 77 ἐλοιι ταν τὰ 

ἐὰν ἀσαγέ, Πἤοτο (ΓΒ) « . . 8] γ11.-- 99. 77 ἐδᾶο ἐλέρρ' γολϊοτο ποί, 

"07, (0716 0 ῥα55] ἴ1ῃ6 σα565 οοητεπιραἰξα ἀγὰ πογείογε βυοῖ 85 
Ὀεϊοηρ ἴο ἴΠ6 πδὰᾶγ ἔαΐυγα, [Π6 ἴδιϊαγα, οσὐὁ δοοοπιρ 5} πιεπηί, οἱ 

νυ ἢ οἷν οδῃ Ὀ6 δϑοογίδι πϑα νου πιαίογιὶ αἰ ΠΟΥ οὐ ἀεἶδυ. 

ΟΥ. 7εγ. 289.---Ζάοις «λαὶϊέ ποΐ οίαμπαῖ ἐπὶ ἀπο (111) 977 λΐρ] ἰῃ 
βδίγοηρ σοηΐγαβέ ἴο {πε αδἰ(πᾶάς ἀεπιχαηάδα ἴῃ ργθβαηος οἵ ἴδε 

{για ργορῇῃαῖ (ν..3). ὙΠογα 15 πο οοσσδβίοη εἰπε ἴο τεραγὰ 

πὶ ἢ ἀρίδγθησα, ογ ἴο βῃγίηϊς ἔγοπι ργοηουποίηρ βοηΐδηοε 

αραϊηβί δῖπὶ (ν.30). 
ΤὨε βἰδέεπιεηϊ οὗ πε οὐδίεγία ἔοτ ἀἸβ ηρ  5ῃϊηρ, ἴσας δηὰ ἔδ]9 6 Ῥγορδβεςτ, 

ςοηἰδιησά ἴῃ ἴΠε56 νοῦβϑε65, 15 πηδηἑ Ἔν ᾿ησοπιρὶεῖθ. Τῆςα ο856 οὔ δε ΠῚ 
τιθηΐ οὗ ἃ ργεαϊοϊίου υἱἱεγεά ἴῃ {Ππ|π ἰηίεγεϑί οὗ “ οἴμεονγ μοαβ " Ὧδ5, 1ἰ ἰς ἴγος, 
Ὀσοη ἄεδ!ὶ ἢ ργενίουσν (1450 ))}; θυὲ ἐῃς οαβε οὗ με δ] δ] πεηϊ οἵ ἃ 

Ργααιϊοιίοη αἰερεα ἐαίςεϊγ ἴο βανῈ Ὅδεη υἱζεγεά ἴῃ ἴδ ἡδπια οὗ 7 Ἂποναῖ 15 
ποΐ ποίϊος, Νοῦ 158 Δ οοηβίἀεγδίίΐοη ρίνεῃ ἴο {πε 511}} τὔογε ἱπιρογίδαϊ 
ς856, Μ Ώϊοἢ πονεγίῃο 655, ἃ5 7 εγοσλδῇ Ἐχργεϑϑὶν ἴεδοῦαβ (187:20). 15. δὶς 
ἰο οσσυγ, οὗ {με ηοη- 8] πεηὶ οὗ ἃ ρῥγεαϊοϊίοη υἱτϊοτεα ἔγυν ἴα ]εδοναὶς 
ὨδΔπΊΘ, ἰΏ σοηδεαυδηοσε οὗ ἃ πιογαὶ οἤδηρε ἰπ ἴδε ομαγδοίεσ οὗ ἴῃοβϑο ἰο το 
τι 15 Δὐἀγοβϑϑοί, ογ ὄνο 8458 (δ γϑϑυ} οὗ δὴ οεἴἼεοίιδ) ᾿Ἰηογοθϑϑίου, δά γοϑοοῦ 
ἴο ]επονδῇ οὐ (Πεῖγ ὈεΠ ΔΙ (ςοτρ. εν. 26); 4130 Εχ, 421} Απὰ. ς}δ 7,55 7οε] 
21.34.18 ἸοηΔΏ 495). ῬγοῦΔΟΪΥ, ποννονοσ, ἴἢ6 οοουγγεηςε οὗ ο8565 ϑυςῇ 5 
ἴπε58ὲ ψουά Ὅς οἰπεγννίδε πιδάς ἀρραγεηῖ. Τῆς ἰανν οοηί(επιρίαῖοϑ ἃ οἂϑὲ 
Ὀοιἢ πιοῦὰ ΠἸΚΟΙγ ἴο οσουγ δηά πογα αἰ βου ἰο ἀοίεςος, (Οἵ, ϑοῆυα, ΟἹ. 
ΤἼοοΐ, 1. 257-262. 

ΧΙΧ, ΧΧΙ. 1-ο. Ογὐρεκαὶ ἤατυ. 

ΧΙΧΣ. 1-18. ΤῊΘ ΟἸ0168 οὗ Βθαρθ. [ἷῖῃ Οαμδδῃ ἰἰχθθ οἱ ἐδ 

816 ἴο ὉΘ δΒοὺ ἃραχὺ 8ἃ8 ἃ ΓΘ ΠρΡΘ [ῸΓ ΔΏΥ 056 ὙΠῸ [88 ΚΙ]]6ὰ δ]5 

Ὀγ {πε ἀεδηϊία οὐ]... ΠΗ π᾿ αη. 2634 Τυά. 4χ͵)δ (ππκ πὶ νυ Ὀπὺ “5 ὉΡῚ) τ Κὶ 
111}.}9 1651 15. γϑ 85 δὲο. --- δ. Μ᾽) ΠῚ] (ῃς δοηίδησε ἰ5 ἐογπιυαἰοα Ἔχϑοιν 495 
1η.}3.---22. “Χὴ] εἰ ποῦ “πο " (6 65.), ἃ5 05. 431 (2εκ. τδκ 8 ἃ); ος ““ἴδλὶ 
νὨϊο ἢ 9. . " (Ὀ1Π.) 
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ὩΘΙΡΉ ΟΣ δοοιἀθηΐδ}]ν, 8ηἃ ἔπ7θ00 ΙΏΟΥΘ, ἱΓ 8186] 5 ὨΟΤΘῚ ὯὉΘ 

Θχἰθπαρὰ ἴο {80 []] 11τ108 ῬΙΟΙΩΒΘα.---Τ ες ἰᾶὺν 15 ἴΠ6 ἐχρδηβίοη, 

Θιπα δἵ ἴδε 5δηιδ (1η16 [Π6 δοοοπιηχοάδίοη ἴο ἃ ἰδαΐοσ ᾿ἰβιογίοδὶ 

οἰἰυδίοη, οὗ ἰῇ Ὀγοίοσ ἷανν σοηπίαϊηδα ἴῃ (ἢ6 ““ Βοοῖκ οὗ [ῃς6 

(Ὁονεηδηῖ," Εχ. 2115..., ὝΠογα ἰὰ 15 βαϊὰ δὲ [οονδῆῃ νν}}]} 

ΔΙΡΡοΐπί 8ῃ δϑυ]ιπ) ἔογ Ὦϊπὶ ννῆο ἢ85 δἰαΐη ἃ πᾶ ὉΥ δοοιάδηΐϊ, 

πε {παῖ {π6 ψ 1] πτυγάσγεγ 15 ἴο Ὀ6 ἴδίκεη ἔγοπι Η:5 δἰΐαγ (ῃδῖ 

ἢ πιδᾶὺ ἀ16. Ετοπὶ [π6 οοηΐοχί 1 ἀρρϑᾶγς ἴο ἰοϊΐονν [παι {Π6 

ΘιΙ5Υ πὶ οὗ ν.8 15 {π6 4]δγ οὗ ν.}9 (ἴῃ ἀρτεαπιθηΐῖ ἢ τ Κι. τ 

2328); δι πη Ὠΐῖ. ἤχεά οἱἴἴ65 αῦα δρροϊηϊεά ἔογ [ἢ 6 ρύγροβεα, δπά 

τερυϊαιίοηβ ἔογ (Πεῖὶγ 56 αὔὸ ἰαἱἃ ἄοννῃ. Ῥ δᾶ5 ἃ ἷανν ου {Ππ6᾿ 

δᾶπιῈ βυδ)]εοῖ, Νυ. 459.89, [6 ῥτγονί βίους οὗ ννῆϊο, ν Π116 σοη- 

ϑιἀογαθῖν ἔμ]1ὸγ δηά ποσὰ ηὐϊπια τπΔη ἴποβα ἰη Ὠΐϊ., δηᾶ 

αἰ ογίηρ τοπιαγκαῦϊυ ἴῃ δχργαβϑίοη, ἀρῖεα (50 ἔδαγ δ5 {Π6Ὺ 

οονεσῦ σοπηπιοη δΓοιηα) ἴῃ βυρδίδηοθ. ὍΤῆα ἰδοῃπιοδὶ ἰαογηιὶ 

“Ὁ |65 οὗ Κεῖιρε " (ὉΡΡ }), υϑεά ἴῃ Νυμπθοῖβ, 15. ποῖ ἰοιπά 

ἰηπ ι. Τῆαε δοίΐιδὶ δρροιηϊηθηΐ οὗ ἴῃ6 ΟἸ65 οὗ Ἐδίυρε 15 

αϑοῦθοα Ὁγ Ῥ ἴο Ϊοβῆι (05. 20), ἱπουρὴ δοοογαϊηρ το [8 

ῥγοβεηῖ ἰοχὶ οὗ Ὠὲ. τῆς ἴῃτεα ἔγδηβ- ογάδηϊο οἴ. μΒαα Ὀδθη 

δρροϊηϊβαὰ ὈὉγ Μοβββ, 441-38 (οἵ. ρ. 78).---1. Ἡσάθη γολουαλ ἐὰν 

Οοΐά εμζίοέλ ΟἹ ἐλο παξοη5)] υϑγδαξίἴηι ἃ5. 12333͵- πα λοις ρος- 
65:65 ἔζόηι, 0. οἷ. 12395; 4150 610, -- -Ὁ͵ δεῤαγαξο) 44.--- Τάγοο 

οἵϊ65] 5866 7οβ. 2οἵ (Ρ).---ὃ, Ζάοις τλαἱέ ῥγεῤαγε ἐλδο ἐλ6 τυα}}} 
ἴῃ οτάδγ, παπιεῖν, ἰπαΐ ἴΠ6 οἱἿ165 πᾶν Ὀ6 5δίείϊυ δηὰ γαριαϊν 

τολοῃεά ἔγοπι 411 ραγίβ οὗ [ῃε6 δηά.---2ήυϊηδ. .. ἐμέο ἐἦ7γ06 

2αγ|5] 380 [παῖ δδοῦ οἷν πιᾶὺ ἔογη ἴΠ6 σοηΐζα οὗ ἃ σογγεδβροηά- 

ἱπρ' ἀϊκίγιοι.----4.--θ, ΤΏ οἰγουπιδίδποθϑ ππάθῦ νυν ϊοἢ (Π6 οἰτ65 
(5 δρροιηΐεα πιᾶὺ Ὅ6 ΔρΡ]οα ἴογ ἴπΠ6 Ὀεηεῆϊ οὗ [6 πιδη- 

βίαγεογ.---4. ὕύηκατοσγες (ΓΥῚ 053) [π|.. τοὐδλοιιξ ἀποτοϊθζρο: 50 

443 7οβ. χζοδ ὅ (Ὠ3); ποῖ 50 εἴβαννῆεγθ. [Ιῃ {πεῸ ἰὰνν οὗ Ρ, {Πε 

ἰάδα 5 Ἔεχργοεϑβθά γ ἃ αἰβξεγεηι ᾿νογά, νίΖ. ΠΩ 11Ὸ. ὧ 6770}, 
ζ.6. ἱπαάνεγίοητςν (ΕΝ. ἀηνν τ Ρ]γ}, Νὰ. 3511}. 16 05. 203. 9 (πε 

(δομηΐϊοδὶ ὄχργαϑβϑίοη υδεά τορι]! αγῖν ὈγΥ Ρ, 85 ἴον. 45.233 Νυ. 

1524. 236-29 χ,,).- Απά δ λαίοα λέτε τοί ἐπ ἐζρηο ῥας)] οἵ. Νιι. 4.523, 

---ὅ. Τα οδϑ6 οὗ δοοϊἀδηΐαὶ μοηιοιάα 11π|οὁἰγαῖθα ὈΚ δὴ Ἔχαπιρὶθα 

(οἴ. Νὰ. 35221).- -Α πώ τολοδο ροσίλ)] “" ἂς τολόπ οὴῈ βοείῃ " 15 ἃ 
ῬτγοῦΔΟΪα οπιεηάαιίοη, θυΐ ἴπ6 ἰοαχῖ οδηποῖ Ὀ6 50 τγοπάεγεά: 

ΧΙΧ. ἅ. . ... 21 ΠῚ] 1-ς3,.--ῖὧὐ κα) κθ ΜἸΣ}] οὐ 455. 
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566 ἰγεΐονν.---}εζολοίλ ὦ εἐγολο) ἃ νεῖν ἰάϊοτηδῖϊς γεηάδεγίησ οὗ 

ΠΠΠῚΣ (1|. ἐς ἀγίυση, ἐρεῤῥεὶ θα): οἴ. [6 δοῖῖνα “προ ]" 1η 209 

(ΑΝ. ευἱοζα)).----Αὐπα ἐζυ6] ἀοο. ἴο ἴῃς Πεαῖ, ἱπβεγύοη (2.0. Ζ'. 
Ῥ. 105) ἴῃ ο5. 20 (ν. 32) 6 15 ἴο βίδαϊε 15 οδβα δἱ {πε ραΐε οὗ 

[πα οἱΐγ ἴἰο 115 6] 6γβ, ννῆο αὔα [ἤθη ἔογπιδί!ν ἴο τεσεῖνα Ὠῖπιὶ ἱπίο 
11.---ΑΝ, 265: ἐλ6 αυθριρε7 οὗ διοοαῖ ῥώγεμο δέ τπαριϑία 67, τολξίξ 
λὲς ἀοαγέ ἐς λοῖ] {.6. 1651 ἴη6 πεαγαϑὶ Κἰηβπιδη οὗ [8 ρϑβοῃ ῇο 
ἢδ45 Ὀδθη [16 (1 Ψοπὶ, δοοογάϊηρ ἴο δποίθηΐς ὑϑαρθ, 85 

νεϑίοάα {πὸ τρῃΐ, ἀπά {π6 ἀαΐγ, οὗ ἀνεηρίηρ Π15 ὈΙ]οοα) ρυγϑιε 

1Π6 πηδηϑίαγογ, ΨνΠ116 Π15 ἔθ! !ηρ5 ἀγα δγοιιβεά (οἴ. 5. 295) δπά 

ἢ 15. ποῖ βυ ϑηοί ΕἸ οα]πὶ ἴο γοῆδοϊ (Πδὶ [ἴ τνᾶβ δη δοοϊάδηΐ. 

ΤΠῈ ““ἀνθηροῖ οὗ δ]οοά᾽" (ὉΠ δΝ}) ἰ5 παπηδα «αἷβθο 2 5. 14}} 
(οἴ. 6. 7 Ναι. 4 .919:27 705. 208" δ: 9, ὅν, 8ἃ5 581: δῦονβ (οῦ 78), 15 

ἴο φημ ογοθ ὦ οἰαΐγει: ὈΪοοά 5ῃθδά ψγοηρίι ἢν οΔ115 ἔογ 1υ5ι1ςς 

(αη. 410); δηά {πε ὉΠ δ ὰ 5 1π6 οὔθ Ψῆο δηξογοαβ 1ῃϊ5. οἷδῖ πη 

ρου ἴπα τηιγάργογ, δπά 5ὸ νἱπάϊοδίθα {86 τρῃῖϊς οἵ [ἴῃς 

τπιυγάσγοα πᾶ, 2.6. ἮΘ ἰ5 {πΠ6 ““ἀνθηρεγ οὗ δ]οοά."--8-10. 1 

[5 γδ6]᾽ 5 τασγίογυ Ὀ6 δηϊαγρεαά ἴο {πὸ ἰἀ64] [1π||158 ργοπιιϑεὰ (1 

11230), τῆγοα δα! οη δ] οἱζῖας ἀγα ἴο Ὀ6 βεΐῖ δραγί ἴογ {Π6 54Π|Ὲὲ 

Ρυγροβε.---8, Φηζαηρα ἐὰν δογάδν, ὧσο.ἢ τ 2ὴο.-ΑἥἸἦς Δ6 “ιυανῈ, 
Φ’᾿.1 οἷ. Εχ. 2351 ,3433.- ΑἹ ἐλὸ ἰαπα τολίολ 6 ῥγορεῖδεα, ὦδε. 

566 οὐ 1ἴ πᾶ ((ἐο (ἢ6 Εὐρῆηγαῖϊαθ5᾽).--ὁ. Τῆς σοπαϊτίοη οὗ (115 
δχραηβίοη οὗ [ϑγδρ]᾽ 5 τογγίίογν, νὶΖ. [5Γ86]᾽5 ἀδνοίίοη ἴο ἴῃς 

φογνίοβ οὗ [15 αοά. Οοπιρ. 1125: ΤΕ βγϑῖ ραῖί οὗ [Π6 νεῖϑε, 

ἰηἰγοάυοσοα Ὀγ 3, ἐπυποίαϊος ἃ σοπαϊποη συθοζαϊ!ηδία ἴο ν.ὅ: 

ἔλοηι ἐλοῖ σλαΐ αὐά ἰα ἴμ6 δροάοϑβὶβ ἴο 4ωὼ τῇ (Ὁ δ), ν.8,., 566 

ΡΠ]. ποίβ οἡ 1230.---- 70 ]ουο] 65.--- Τὸ «ὐαἱᾷ ἐπ λὲς ποαγε) 86.--- 
10. Ζλαέ ἑπηποσορ δίοοα δ6 ποΐ σλϑα, ὦ ο.ἢ ἃ5 ἴὲ νοι Ἱᾶ Ῥα, τῇ ἃ 

τάδ, ποῖ σ  γ οὗ ἀδ! θογαΐα πλυγάθγ, ννογα ἰδίῃ ΌὉΥῪ ἴπ6 ἀνθηρεῦ 

οὗ ὈΪοοά. ““Ἰπποσδηΐ ὈΪοοά,᾽" 845 218 2735 [6γ. γὅ αἰ. : ΟΟΠΊΡ. 

ἄν.- 5, “ἩἨδεπ ἰῃδὲ “πιϊϊοίῃ. ..., δηά πὸ (παΐ ροείῃ.. .., δέ 58Π8}} βες," ὅς. 
Βιυΐ ῥτγοῦ. Ἴπ ας τυλότι Βῃουϊά Ὀὲ τεδά ἴον γενεὴ απα ἤθ ἐδαΐὶα ν.δ; ἴον ν. "5 
56 επΠ15 οἰδαγίὶν ἰηϊοηδαά ἠοῖ ἴο δῆποχ ἃ ἔγοβῃ: οδϑα, ρυὶ ἴο ἐϊωμεέγαίε ν. Ὁ. --- 

8. “1 ΠΙῺΝ... ΝΔ" ἼΦΝῚ] απ. 2412} ὃς, (Ὁτ΄. ξὶ 11ς, 5.Ὁ. 15 Ν).---ὅ. ΤΥ πϑῪ 53] 

οἷ, 1433.---Φ ὐῸ} 1732} || ““ηὰ 5πιι|ῖς Πἰπὶ ας ρερατας (186) δου" (1.6. (ῃς [πξε : 
ΟΥ 1252: 50 ν.}ἱ (π. 4731] [6ἐγ. 4015 1δ (ραγαρηγαβεά ἴῃ ΑΝ. ““ἴαἷκὸε ἢϊ5 ((ἢγ) 
118); οἷ, Πι. 2235 γ8) ἵπτν (6-Κ. 8 117. 54)..--π ΘΟΡῸ 7 25}] 11. ““δηὰ δε 
Πδά πο οδ86 οὗ ἀδξαίῃ,᾽" ἐδ. μ6 ννὰβ βΌ ΠΥ οὗ πὸ οδρὶῖδὶ οἴϊππος : 80 ες. 
26.1.1 Οῇ Ὁι. 2Ζι33 πὶ. ““ν ῃση ἵπεγε ἰ5 ἰπ ἃ πιῇ ἃ 5ἰη, ἃ εαδέ οὗ ἀεα ἢ 
(ἐ.6. ἃ σαρῖδ] ετἰπιο)."--10. πῆπνν νον Ἴδε κο}] 5 735.---11. ὑκπ] 443, 
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ν.δ ἧς σίυΐο ἑλοῦ, ὅ0.} 43..-. πᾶ διοοῦ δὲ πῤονι ἐλθε) 
οἵ. 2 5. 211 (γεδάϊηρ, ψ ἢ (α, ““ἀροη 5840] δηά ὑροη ἢὶ5 μοιιδε 

{ποτα 15 ὈΪοοά [Ὁ ΠΠ᾿3 διὉ] ἢ; αἷ5ο 2 5. 1τ68 Ηοξ. 1215. 

ΤὨΕ πιεδηϊηρ οὗ [ἢε5ε νεῦβαβ ν}} ἀεροπα ὑροη (ἢ νίενν ἰαἴκοη οὗ 441.:3, 
1459. ννᾶβϑ οἱδοθαά ννῆογα ἰξ ον βίδησβ ὃῪ ἴΠ6 δυίῃογ οὗ Ὠί., ἔπε (τες 
{γδηϑ8-)  υάδηϊς (ΟἹ 65 οὗ Ἐείυρε ν1}} θὲ ργεβϑυρροβεά ἤογε; δηά, ν.37 γοΐξογ- 
τηρ ἴο ἴδε (ἤτες οἰξεβ ἴῃ Οδηδδῃ, ν. δ 10 υν1}} οοηἰεπιρίαία τες οἴποῦβ 
(πιο κίηρ, πέρ ἴῃ 411}, (ο ὈῈ δὐδάςά ἰῃ ςα56 ἴ5γδο] 8 ἰεγγίΐογυ γεδοῦ δε 11πλ108 
Ῥτοπιῖβοά ἰη τἴ εἰς, ΤΡ, οα {Π6 σοηΐγατΥ, 41:25 15 4 βυθβεαιδηΐ ᾿Ἰηβοτίίοη ἴῃ 
Ὠι., δαηὰ (δε δρροϊηϊπιοηϊ οὗ (με ἴἤγες ἰγϑηϑ5- ογάδηϊο οἰκ168 Ὁγ Μοβδβ 15 
φηἰεάδιίεα (οἷ. Ρ. η8), ἔΠεὴ ΟἿΪΥ δὲν οἰ[165 ἴῃ 411 τν ἢ} Ὀ6 σοηϊοπιρίαἰςα ὃν Ὦ, 
ἴγες ἴῃ Οδηδϑη ν. Ὁ 3, δηά ἰδγοα οὐ ἴδε Ε.. οὗ ]οτγάδη ν.5:}9 (γε: ἢ. Οον»ιῤ. 
207; ΒεηΖίηρεν, 27εδ. Αγοΐλ. 437). ὙὍΠα (αἀγπ)5 οὗἉ ν." ανουγ 6 ἢτγβί οὗ 
1Π656 δἰἰογηδίννοβ; δὲ (6 β8δπιὸ {π|6 1 ἰ5 ΓΕ ΚδΌϊο, 11 6 οοτγτγοςῖ, (πδὲ 

20 Δ]]ἰ8ΐοη 15 τηδάδ, Ἄνεῇ ἴω ν."», ἴο (86 ἴπγες οἰ(ἰε8 Ε.. οὗ ]ογάδῃ, αἰγεδαυ 
(δοςοογαϊΐϊηρ ἴἰο Ὠϊ. 431-33 δρροϊηϊοά. 

11-.8. Βυΐῖ {πὸ ρυϊν!ερε οὗ δϑυίαπὶ 15 ποῖ ἴο Ὀ6 δχίεπαδα ἴο 
[Π6 πιυγάσγογ, νῆο, 1 ἢ6 δες ἴο ομδ οὗ ἴπ656 οἰ(ί65, 15 ἴο ὃὈ6 

ἀεἰνεγοὰ ὑρ, νιπουΐ σοπιρυποίίοη, ἴο ᾿υ5ῖ106. (Οοπρ. ἔχ. 

2116; Δπά πιογαὰ ἔν (Ρὴ Νυ. 4516} (“Ὠοτα αἰβεγαηῖ οδ565 οἵ 

᾿ητο εξ οηδ] ποπιοίάςα ἀγα {Ππ5ἰγαῖαα).---11. Οὐ ε ἀραΐμοξ λέ] 
6η. 43.---19, 7.6 οἰάογς 977 λὲς οἱξν] οἴ. 213:4. 6. 10. 2215:18. 2:19. 
Δηά τη Ὠ3 705. 2οί. 

ΊΠε “εἰάεγα" ἤριγε ἴῃ δἰπιοϑὲ δνεγυ ρογίοά οὗ ϑγδε 15} ἢ βίοτγγυ. 
Τῆυβ ΠΟΥ ΔΡΡεαγ βοπιείπη658 845 {πε οὔοία! τεργεβεηϊδίϊνοβ οὗ ἴῃ ρεορῖςα 
ΒΟΏΘΓΔΙΥ, δοιϊϊηρ οἡ {δεῖν ὈΘΠ 4] οὐ ἱπιροτγίδηι οσοδϑίομβ, δοσοπιρδηγίηρ οὐ 
οοηξογσγίηρ 1 Μοβοβ, []οϑῆυα, ος {πε Κίηρ, ὅς. (4... ΕΧ. 4161δ.,4.,39. 24.1.14. 
Ὠι. 592) 21 2095 (0) 419. 28 705, ηὐ 241 1 5. 42 8' 2 5. 417 δ, ΚΚ, 81.8 2070); 
Βοπιοίϊπι65 85 ἴδε ἰοδαϊηρ ἱπῃδθιίδηΐβ οτγ γεργεβοηίδίϊννεϑ οὗ ἃ ραγίϊουϊας 
αἰβέγςϊ οὐ οἷν, 88 7υἀ. 86 (ϑυςςοίὮ), ᾿τδ 1} (ΟἸς6 46), τ 5. 118 (740 658), 16’ 
(Βειμ! ἢ π1), 2055 δηά 2 5. 1912}) (Ἰωμά4}), τ Κὰύ. 215} (76 Ζγες]), 2 Κι. τοἷ" δ 
(ϑαπιδγίδ), νῇο οοηπϑίϊαυϊε {ππ ἰοοδὶ δυί μποῦν, ΌῪ νοι, ἔογ ἰπβίδποςσ, ἃ 
τοΥ] οοπιπΊ5ϑίοη 15 Ἔχεουῖϊθά, οὐ ρυῦ]ῖς Ὀυδίηε5895 δεοίηρ (Π6 ἰοσδίν ἰ5 
ἰγδαηβδοίεά. ἴἷῖω Ὁ 1. {μον γα σεργεβεηϊεά 845 Ὄχογοιϑίηρ 7ματοῖαϊ [ΠΟΙ 5 
(εἶ. οἡ 16᾽8), ἐβρεοΐδ!ν ἰη (ἢς ἐγία] οὗ οαριῖ8] οπαγρεβ, δηα οδϑδε8 δῇεοιίπρ, 
1π6 τρῆηϊβ οὗ 86 ἔδπην : οοπιρ. Εὺπ. 4. “2. Καὶ, 215} ἘΖγ, τοῦ, 15. 45} 
ο᾽Ὁ ([δ᾽ 4150 1] υ8ἴγαϊε {πεῖς οὔῆοῖαὶ δίαζμςδ, δηὰ ἰδς ἀπε165 ἐχρεοίεά οἵ ἴΠ6π|. 

Απώ ἀεἰΐυεν ἀτΐηι, ὅσο. ἴα ἀνεηρὲγ οὐ ὈΪοοά 15 βρεοϊβϑά [1 
Νιυ. 2519.21 ἃς (Π6 ρεζβϑοῃ διιϊπογιζεά ἴο ριιξ ἴἢ6 τηυγάσγοσγ ἴο 

ἀεδίῃ : Ὀυϊ ἴΠ6 ραγίίοιυαγ οαβα οὗ ἴπ6 πηυγάστγογ, δἰζοσ ἢ ἢδς 

βεά ἴο ἃ οἵἵγ οὗ τεΐιρε, Ὀεϊηρ ἐειοπεά πδησα δηά ἀοἰνογεά υρ ἴο 

[1π| ὉΥ ἴΠπ6 εἰάεγβ οἵ ἢ15 οννῇ οἰΐγ, 15 ποῖ ἴπεγα οοηϊεπηρίαϊαά. 
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18. Ζλΐη ον σλαΐὶ ποέ φ1ξν λἕρι) 7η10.----Ζ΄οις ὁλαϊξ οχίθρηεηαίδ 

(146 6) ἑπποσοριξ δίοοα ὥῦυηε 75γα61] ὈΪοοὰ ἱπποσθη! 5ῃμθα, 50 
Ἰοπρ' 85 1ἴ 15 υπανθηρεά, 15 ἃ βίδιη ὑροη ἃ ἰαπά (Νι. 3533); ὈγῪ 

[ῃ6 ἀδαῖῃ οὗ ἴπ6 πιυγάοσγογ {πὸ δἰδίη ἰ5 γεπιονεά (οἴ. 2195).--πά 

1 σαὶ δ6 τοοῖϊ 7» ἐλσο (0 3.}}] 530 88) 

ἴπ δὴν σουπίτγιο5 ἃ πιοπαυ-οοπιροηδαδίϊοη (ἃ ποινή, οΥ τυεγρ α) ̓ ς ἀοςσερίεοά 
ΌΥ {Π6ὸ τοϊδεινοβ οὗ ἃ ὐυγάσγοά πιδη, 45 ἃ δα βϑίδοϊίοῃ ἔογ δὶ58 [τ (56ες σις. 
Ηοηι. 77. 1ι8388.; Τὰς. σεγρι. 21; δἴθλοηρ ἰῇ ϑαχοῆβ, Ἐγδεεπιδη, Οσηιβαν. 
ῬοϊέξίοΣ, 275-278). Βυϊ ἴῃ Ηεῦτγεν αν Ὧο δυο σοπιρτγοπιῖίθε 15 ρογη(εά : 
ταυγάογ οδῃ Ὀς αἰοηεξά ἴογ οἠΐν ὉΥ πε δίοοά οὗἩὨ [δε πιυγάεγον (Εχ, 2112 ἴῃ 
7Ε; ἴμὲν. 2411|0 Η; Ὁ 1. 191-183, (χη. οὗ" Νὰ. 45351:-35 ἴῃ Ρ): ἃ Ἴ55, οὐ "γσϑῆβοιι,᾽" 
5 Ῥεγηγ(εα ΟὨΪΥ ἴῃ ἴῃς οα5ς6 οὗ ἃ πδῃ Ὀεϊηρ 1Π|ςα ΌὉῪ δὴ δηϊπιαὶ (Εχ. 2133). 

Τῆς ““ἀνεηρεγ οὗ Ὀ]οοά " ἤἄριγοβ ἴῃ τπδὴν ῥγιπι ἶνεα οὐ 56Π|1- τ  πλιίῖνα 
βοοιοίίθϑ. [Ιῃ ἃ Ἴοπιρίείεϊν οἷν! ]]Ζεά ϑοοϊείγ, ἴῃς τἰρῃϊ οὗὨἩὨ ρυῃϊϑηπιεηῖὶ 15 
αβϑυμηδά ὉΥ ἰῃς δίδίε : ἔογ [ἢς τενεῆρε ἰδέ πὐρῆῃξ Ὅς ἱπῆϊοϊοα ἴῃ μαϑὶς οὗ 
ραϑβϑίοη (Ὠ 1. 195) ὉΥ οὔς ἱπιπιεάίδίεϊν ἱπίεγεβδίςα, 18 βυθϑεκυϊεά {πα Ἰυὰρ- 
πιδηΐ οὗ ἃ οοοΐ δηᾷ ἱπιραγίϊαὶ ἐσϊδυηδὶ. Βυὶ ἴῃ δ ργίπηιἶνα βοοϊοῖν Π6 ο85ς6 
5 ἀϊεγεηῖ : πεῦα νηδὲ ἃ πιδηβίαγεγ 5 ἴο ἔδαγ 18 ποὶ διδὶὲς ργοβεςουίοη, 
Ὀυὲ (ἢς εγεοριαΐ νοηρθδηςα οὗ {πε τοϊαιϊνεβ οὗ ἢ 5ἰδίη τδπ (οοπιρ. ἰπ 
Ατγαρία, ὟΝ. ΕΚ. διαί, Αἰπολίῤ, ΡΡ. 22ἴ., 532). Ηδῦτεν ἰανν 15 511 ἴὰ ἃ 
το δεν εἰν ῥγίπλίεϊνα βαρ; [ἢ6 Οο᾽ εἶ, αηὰ ποῖ {πΠπῸ ϑίαϊς, ἜἌχεσυΐαβ Ἰυδίϊος οὐ 
πε παυγάοτγεγ (ν.}2 2 5. 1471}; Νὰ. 4519.2) : θυξ 8΄ῖ5 δυϊ που 15 Ζέρεϊ δαὶ ; 
τεβίγοιίοηβ αγὰ ρἰδοςά ἴῃ {πε ννᾶνὺ οὗ μ΄ὶβ δοίϊπρ' βδϑεν οὐ ἴῃ ραϑβϑίοη (ν. Ὁ 5); 
δεοοοταϊηρ ἴο 05. 2οἷ" (Ὠ3) τῆς πιδηβίαγον 15 υπάδγ {86 Ῥγοίςοϊζίοη οὗ (ἢς 
οάογβ οὗ (ῃ6 οἰἵγ οὗ τγεΐαρε ; ἴῃ Νιι 4:3. (Ρ) (π6 ο486 Ὀεΐννδεη δῖπὶ δηά ἔπε 
ἀνδηρογ οὗ ὈΪοοά 15 βυδ]εςϊ ἔο ἴῃς ἀςοϊδίοη οὗ ἴδε ““ σοηρτερδίίοω " ; δηά 
[ες τηυγάσγογ 18 ἴο Ὀ6 ρυΐϊ ἴο ἀεδίῃ οηἱγ οἡ (πε δνϊἄδηςβ οὗ πιογὰε ἰβϑη οὔς 
τνἱῖηο55 (Νὰ. 2059: σοπιρ. ἴπεὶ ριεηογαὶ συ]ς ἴῃ Ὠὲΐ. 19 Ἶδ).---τϑοα Γαγίμεγ, ἴῃ 
:Π1π|5ιγδίίοη οὗ ἴπς ουδίοπι οὗ ὈΪοοά-τενεηρο, Α. Η. Ῥοβί, πη ἐἰυϊοξπρερεσοΐ- 
ἐολίε ὅ(ε5 αρεϊϊοηγεοδίς, ΡΌ. 114-14}. 

14, ΤΊ6 δπάμηλτκ οὗ ἃ ὩΘΙΡΏΟΩΣ ποὺ ἴο 6 τθιηονθὰ.--Α 
ΘΡΘΟΙ65 οὗ δησγοδο;ηλθηῖ Ποῦ, ἴο πάρα ἔγοπι 841π|5οης εἷ56- 

ΠΟΥ, 85 ποῖ ὑποοπηπιοη ἴῃ ἀποίοπε 1ςγδοῖ : τοταρ. 221: Ηος. 
510 Ργ, 2255 Ἴ ΤῊΣ ΟΦ ὝΦΙΣ ὈΡῚΡ 912) ὉΠ 5), 2310 (ὈΡῚΨ 512) 200 ΟΝ 
ΝᾺΠ διὰ ὈΝΘῚΠΝ ΥἼ22}), [00 242 (παπιβὰ ἤδγα, δ5 ἰπ ΤῬἐ. 2711--- 568 

ν.18.10. Ὅν {ῃ6 5146 οὗ οἴπεοῦ δοῖὶβ οἵ δρρζεβϑϑίοῃ ρεγροίγαϊθα 

ὕροη ἴπε ππρτοΐεοϊεα). Απιοηρ᾽ οἴπαῦ παίΐοηῃβ, 8150, ἃ5 ποθεῖ 

γο]η45 5, Ὀοιιηάατγία5 ναγὰ ἰγεδίεα ἃ5 ἰηνϊοΐδοῖα : ἀπιοηρ {Πα 

ατθαῖϑ, ἔογ ἰηϑδΐδησθ, {παν τνεγα ὑπάδγ ἴπ6 ργοίεοζίοη οἵ Ζεὺς 

ὅριος ; Ρ]αῖο (Ζερ;». νὶ!!. 842 Ε), ργορδῦϊν γερϑδίϊηρ᾽ δὴ οἱάδσγίαν, 

ογάδίης μὴ κινείτω γῆς ὅρια μηδεὶς μήτε οἰκείου πολίτου γείτονος μήτε 

ὁμοτέρμονος, κιτιλ.; αηὰ {[πἢ6 ἘοπΊδη5 ὄνθη ἀθοπιοα [ἴ ]]ονν δῦ ]8 

18. "}5)5 Ὁ1] 2 Κα. 24) [οζ΄ 227} : 866 Επ'΄-. 8 2875; Ο-Κ. 8 128. 2 Ε', 
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ἴο δἷαν ἴῇοβε νῇο δ[(διρίβα ἴο πιονα ἴπεπηὶ (Ὠίοη. ΗΔ]. 1. 74; 

ΡΙυϊαγοῦ, δύίωηπα 16), δηὰ οεἰε ταῖεα πα δπηιϊδὶ ἔδϑεϊναὶ οὗ [86 

Ζεορεῖπαϊία ἰῇ Ὠοησιγ οὗ {πΠ6 ρσοά Ταογηιίηιια (Ον!ά, 2 δὲ, 11. 

639 ἢ..).--- Ἡλτολ ἐλον οὗ οἷά ἐύγιο ἄσυε 561] 11. ἐλ6 3ο»ρ16Ρ ογιδ5 
(Ὁ) 85)», ζις. δησοβσίουβ (1εν. 264). Ηοϊάϊηρβ οὗ ἰδηά, ἱπμεγιτεά 

ΌΥ [ἴῃ6 ροοῦ οσσυρίοσ ἔγοπὶ ἢ15 δησαδίογβ (σοπρ. ἴῃ Ῥγ. 2238 

“ἤν (δίῃ οΓγ5.)}), ἀγα ηοΐ ἴο 6 εῃογοδοῃεά τροη Ὁγ ἃ ψεδ [Πΐετ 

ποῖρῆροιτ. ὉὍδα ἷανν, ἴῃ 115 ργεϑϑηΐ ψνοσγαϊηρ, ργοσιρροβαβ {ΠῸ 

οσσυραίίοη οὗ δπδδὴ ὃν ἴῃ ϑγδεὶ 85, (Π6 ὈΣΦΝ Ὀδίηρ δν!]- 

ἀδπίνΥ ποῖ {πε Οδηδδηϊίΐα ργεάδοθϑθοῦβ οὗ {Π6 βϑγδοὶἴε5, Ὀυ 

τηὴ6 5γδϑι 5 ἀποδϑίογβ οὗ [6 ργαβεηΐ ροββϑοϑβοῦβ.--.ὐὴ Ζ:6 

ἑαγια, ὅο.} ἴμ6 ἀ504] Ὀευξ. ἔογπιΐα (139 1 21). 
1ὅ-21. ΤΊ Ιὰτν οὗ τί θ88.0ὡ. ΝῸ ῬΘΣΒΟῚ 18 [0 Ὧ0θ ἃ 1018}]}7 

σοπμαἀθιηηθαὰ Οἢ 0 ὑθΒ. 0} } οὗἁ ἃ 81}910 ἩΨΓΓώω688.: 8δηὰ 8 18]]- 

οἱουῦβ ὙΠΓΠ688 18 0 6 Ῥυῃ Βηθἃ [ἢ δοοοχάδηοθ ὙΠῸὺῸῸΔ 86 [0 Χ 

1[4110118.----1ὅ. 412 2.26 τιομέ 977 ἔτυο τοϊζγι65565, ὧο.} ἰῃ6. 5δπὶα 
Ὀτγδοδυς  οΠΔΙῪ τυΐα,. ν Ιοἢ 15 1Δ]ἃ4 ἄοννῃ ἴῃ 175 δηά Νιι. 4,580 (ΡῚ) 

1η ἴῃς οα56 οὗ οδριΐδὶ σπαγραβ, 15 ἤετα γοδβηγπιεὰ 845 ἃ ρεπογαὶ 

ρυϊποίρὶα ἴῃ 1π6 δαπιϊηϊδίγαίί,οη οὗ οὔ πλ1η4] ἴδνν.---δλαϊὶα ηιαέΐον 
δὲ οεέαδίϊεη 641) οὐ “4 νογτά Ὅς οοηῆγπιχεα," 2.6. (Ξυδ]εοίινο]γ) 
Ὀ6 ἰτοαϊβά δ5 να] (Νιι. 40οϑὅ. θ. 8)..--16-2]1. ΝΠ εη ἃ πιδὶ!οίοιιβ 

νυ Π655 δΔοοιι565 ἃ ρδύϑοη ψΎοηρΪγ, [Π6 δοσυβοῦ δηα {πὸ 

δοοσιϑοα δα Ὀοΐῃ ἴο ἀρρϑᾶῦ Ὀδθίογε ἴπ6 οδηΐγαὶ γιρυηδίὶ (179); 

Δηα {π6 τυῖϊη655, 1 15 αἀἰδῃοηῃδϑίυ Ὀ6 οἰδαγίυ ργονεά, ἰ5 ἰο ὈῈ 

ρΡυπίϑῃοά ΨΠῊ 1Π6 σδπλα ροπδῖτυ Ψν Ιοἢ ἢ 15 ἰοϑιποην, 1 ἔσγιις, 

νου πᾶν Ὀγουρθξ ὑροῦ ἴπ6 ρεζβο ψ ῇοπὶ ἢ δοςσι56ά.---16, 

Α »ιαϊϊοίοιες το ν»:655] 1'ἰϊ. ὦ τοίζνιθδς ΟΥ υἱἹοίοριοσ (ὈΩΤΙ ἽΜ), 1.6. ἃ 
τυ ϊΐηθος ψνῆο οἰἰἢογ πιεαϊαΐος βοηα οονογί νϊοίδησα ΠἰπΊϑο ἢ, ΟΥΓ 

ὑοῸ δϑϑίϑῖβ ὉΥ ἢὶ5 ἔαϊσε ἰδϑιϊ πον πῸ Πρ -ΠπΠαπάεα ψτοηρ- 

ἄοογ: 50 ἔχ. 221 5. 2511.-- - 70 θεν αραΐγοΐ (511) δύνει ὁ ἐἀ6- 

7) εοΐίο»] νῖζΖ. ἔτοπι ἰᾶνν δπά γρῃί. ΕἸβαννῆαγα {π6 ἰδγπὶ (ΠῚ) 

ἰ5. υδεά οὗ ἀείεοίίζοη ἔγοπι αοά ἴῃ 4 γε]! ρίοιβ δθῆδα (οη 140); 

Ὀυϊ Πόγα ἰξ ἀρρδδῖβ ἔγοηι (ἢ σοηΐϊοχί ἴο ὃ6 5664 ΠΊΟΓΕ σἜΠΕΓΔΙΪΥ, 

85 Ὀογδδρ5 8150 ἴῃ 15. 5918.-- -17-190, Ζῴάφθη δοέλ ἐδ6 ρηογι τολο ἔλαυνε 

ώλε αἰδῥιέε, 1.6. (6 νυἱῖημ655 ϑσυβρεοίβα οὗ αἰβῃοηδδίν δηά ἴῃε 

Ρεΐβοη ᾿νῆοπι ἢ6 δοσιι565, “λαίὶ οσἰαηπαῖ δο70γ6 7ολουσῆ (127), δοΐογο 

ἐὯ6 2γίεείς απο ἔλθ γμῶρος “ὐδο σλαΐέ ὅδ {γι ἔλοδο 24})»5, 1.6. 5} 41] 

471. "νὶ Ὀπῦ Ἵν] 2 9. 154, 
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ἄΡΡδθαΐῦ δἱ {6 οδηΐίγδαί ϑαποίυδγυ, Ὀδίογε ἴΠῸ σιυργαπια {γι δυπδὶ 

ἴπεγα οοπϑιυἱδά (15, ἢ της ποίο); απ 2.6 ἡμζρες, 5ιτηρ 
1πογο, σάαδὶ ηφιῖγο εἰ ζρορμν (1315(.8) 1.γ4.9} Ἰῃηῖο {πΠ6 αιρδίίοη 

ἴῃ αἰβρυΐε; δηὰ [Γ{Π6 γαϑυϊ οὔ (πα ἱπαυῖγν Ὀ6 ἴο σῆονν {παῖ ἴδε 

νυν] η655 ἢᾶ5 βροόκδη ὑπέγι ΠΥ, δάθη σλαΐἑ γὸ (0 τεριίο ἀϊἶπι ας 

δ λα Ρεγροςεα (Ζεοῆ. 16 [6γ. 5112) 2 ὧ(ο “ριέο λὲς δροίλεν, νἹ2. 

ὉΥ δοουβίηρ πὶ [Δ] 5 εν ὕροη ἃ οὔϊηληδὶ ομαγρα. Τῆε αυξϑίϊοη 

15 ἰγεαϊεα 45 Ὀοϊοηρίηρ ἴο ἴπ6 οἶαϑ5 οὗ ποῦ αι βῆου τ ολ565, 

τοβογναα ἔογ {Π6 7υγϑαϊοιίοη οὗ [Π6 οδηΐγαὶ {τρι.4] (5εα οα 

1734).---θδὸο τλαίὶέ ἐλοι ὀχέογρεΐραία ἐλθ δυΐΐ ,γ»θνε ἐὰν νι (δε 
584Π|Ί6 οΘοποϊπάϊηρ ἔογπλυΐα 845 ἰῃ οἴπογ 5: Π}11 8. σαϑ65 (ου 1350). 

--3ὸ. ΑἸ ἐδοτο πολίολ γομιαΐμ σαὶ ἄδαρ, απᾶὶ ἥεαν, δὶ) 
᾽ΠῚ ΠΑΥῖν 1.413 (11).- Ὁ] Νο οοπιριιποίίΐοη 15 ἴο Ὀ6 ἔεϊξ ἴη ἐχοϑουῖ- 

ἱηρ' ἴΠ6 5Βαηΐθῃοα.--- Τά ηι6 6γ6 σλαϊί ποὲ ρίξν] ν.18 γ16͵.- ὴν (58ι4}} 
Β6 ρίνεῃ) 30» ἐζἴδ, ἐγὸ ον ονο, 5 ε.] δ᾽ πυ]ατῖν Εκχ. 2139 (ΤΕ) [μεν.ὄ 

2418.30 (Η); Ὀμυξ δδοῦ {ἰπ|6 ἔογ 4 αἀἰθεγεηΐς οδηρε : ἴῃ Ἐχ. ἴἢ 

{πΠ6 5ρϑοῖδὶ οδβε οὗ πὴ ἢρῃίηρ τορείπεγ, δηα ἱη)υγίηρ᾽ ἴῃ 

{π6 σἴστιρ θα ἃ νοπίδῃ τ} οἱ]; ἴῃ [μὲν. χυϊῖα ρσδηθγαδιϊυ, ἴῃ 

[πΠ6 οὯ56 οὗ ἃ πΊδη ἀοϊηρ' ἢ΄5 περ ΟυΓ δοπγηθα ὈΟΟΣΪγ δδγηι. 

δῖε 15 ἴτϊ. δομὲ: 866 οἡ 1233, 

ΧΧ. 7΄γες ἤατυς ἀἰἐεζρυιδα 10 δέον 5 εἰγιεοπίγοὶ ἀπά 
}᾽ογδεαγαπος ἐπ 116 Οοπαάΐμεί οΥΓ αν. 

“ΤΉ656 ἰαννβ ἅγεὲ ρϑουΐδῦγ ἴο Ὠϊ.: {πεῖγ δἰ, Ὠούνανοσ, ἰ5 

ηοΐῖ ἴο ταριυΐαῖα [πΠ6 δπέγα οοηάδαςσξ οὗ ννᾶῦ, Ὀυξ ΟὨΪΥ ἴο οδεοξκ 

{πΠ6 Αγαγ δηᾶ ογυθ! ν ἢ Ψ ΠΙΟΠ 1 ννὰ5 οαγγιθα οα ὃν 

ΓΛΔΩΥ δηοίδηΐ ἡδίοηβ, Θϑρθοῖα ΠΥ ὉΥ ἴπΠῸ Αϑϑυτγίδηβ, ἴο Ὀστίηρ ἴἶ 
8ἃ5 ἴα ἃ5 ροβϑιδίθ, ὑπάδγ ἴπ6 ἱπῆἤμσδηοα οὗ ἴπΠῸ ΠΡ ΘΓ πηογδὶ 

βρίς οὗ 5γδ6]᾽5 γε ρίοη, δηὰ ἴο βϑθοισα γεοορηϊοη ἔογ [δὲ 

οἰαὶπιβ οὐ Βυπηδηΐϊ δηά τηοάογδίίοη " (Ὀ1Ππιᾶπη, δἴζος Επνυδὶά, 

Αμπέϊχεϊος, Ρ. 314)... ὙΤῆδ σἤδᾶρ., Ψ Πεγα ἃ ϑἰδηάς, βεραγαίεβ 

α. 19 ἔἴγοπι 2119 (Ῥοΐῃ οὗ ννῃιοῇ ἀ64] τυ} σα565 σοηπεοϊεὰ νὴ 

πλυγάθγ), νυ 116 1ἴ 15 1561, οὐ (ῆ6 οἴποῦ παπᾶ, σορηδῖε ϑἹΒ 

21104. ῬαΓῆΔΡ5 [5 ΟΥΙρΡΊΠδΪ] ρΐδοα ννὰ5 αἴϊεσ 219, νῃοτε 

τνου]ά ἔογηι ἃ βυϊδῦϊα ᾿ηϊγοάιοίοη ἴο 2110:14 δὲς. 

1-9. ΤῊΘ βρὶσιῦ οὗ ὑσυβυ ἃ] ΘΟ ΒάΘη060 ἴῃ ῬΣΘΒΘΙΟΒΘ οὗ [860 ἴ06, 

48. "1)1}] τ “" δηά 1" (12}8).--24. ΦῈ)2 02] (Πς 2 5 (ῃ6 3 2γεξὲὲ (145): Εχ 
2135 [,αν. 248: Ὁ πῃ “Ἰη5ἰοας οὔ" 15 υδοά, 
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διὰ οὗ τορασγὰ [ὉΣ 086 ΟἱΣΤΟυΙηΒίδ 008 8πὰ ἱπίθχθβίϑ οὗ ἱπαϊ νι 8] 

ΒΟΙΟΙΘΙΒ, ἴῃ ΕΘΝ ἃ ΤΣ ΥΆΣΥ Θχροαϊ οι ἰ8 0 Ὧ0Θ πυπᾶθτίδ θη 

ΨΥ [Β8789].----1-4, ΤΠΘ 5γδοῖῖ6 15 ἰο τεῆδοΐξ, δπά ἴο 6 ταπι πάρα 
Αἰθο ὃν τπ6 ρῥγίεϑδὲ δοσοοπιρδηγίηρ ἴπ6 ποβῖ, (πὶ [επονδῇ 15 

ενογ Ὀδ6δί6 (πδπηι, 845 {πεῖν ομδηλϊρίοη δηά 4]1]γ.--- πα σοί λογδοΣ 

παρα σλαγίοίδ)] νυ Ὠϊο ἢ νεγα ἰνναγβ ἔογηι δ ]6 ἴο [πε 5γαε 165, 
Δηά ν] ἢ Μοῦ, ἴῃ ραγίουΐαγ, ἴΠ6 Εργυρίδηβ δηπὰ Αϑϑγυγίδηβ 

σνογα νν6 11 ργονὶα66.--- λο δγρορὴέ ἐλθο μ᾿, δ᾽ ο.ἢ ἀπ {πογοῦν 
Ῥανε εονϊάεποε οὗ Ηἰς ροννεῦ ἴο πεῖρ ἴπεα: σοπιρ. 711.19,. δηά 

ἔογ (πε ρίορ. 81:16. 9. Ζλαέ ἐλ6 2γὲεεί «λα ἀῤῥτοασλ, 6. [μς 
Ῥτίεβϑίῖ, νΖ. ῆο ἰ5 ἢ δἰἰδηάδησα προὴ ἴῃς Ποβῖ, ἕοσγ ἴῆ6 ρυγροβξε 

οὗ ρεγογμνηρ [6 ὩὨδοσ5ϑατυ βδογεα ἔπησ!οηβ. 

ΤΠς ργέβεηςς οὗ ἃ ρῥγίεϑδὲ (ογ ργίεϑίβϑ) ἢ (Πς ἀγηῖΥ, 15 ἡοΐ οἴπαγννβ6 
ἜΧρτοβϑυ δἰἰεβίεά, δἱ ἰοαϑὶ 45 ἃ βίδησϊηρ οὐυϑίοηι; Ὀπὶ 1 πᾶν Ὀὲ ἱπίεγγεα 
-- Ιμβουρ δοηῖα οὗ ἴΠε ᾿ἰπβίδησεβ ἄγα, 1 15 ἴγαθ, ποί οὗ ἃ οπεαγδοῖογ ἴο 6ϑίδο- 
᾿Ι5 ἢ ἃ γυϊε---ἰγοπι δυο ραββαροϑ 85 1 5. 45 [οπιῖὶ “[Ὠόγα ν } (], 1δ.14}δ 
2 5. 111} (ἰῆς αγξ ἰακεη ἰηΐο ἴπ6 δεϊά); 1 5. 9 1,90 (5ϑδογῆςθβ Ὀεΐογε δῇ 
δησαροπιοηΐ); Νὰ. 1οῦ ,χιὅ (Ῥοἢ Ρὴ) 2 ΟἿ. 1415}6, δπά ἔγοτχ (Π6 ὄχργαϑβ- 
δίοη 20 οομιδεογαΐς (Ὁ τῷ) ἃ πυαν (ον τυα᾽7[1075), ννὨΪ ἢ γαῖα ρραγθηῖν ἴο ἐἢς 
βδογίῆςςβ οἤετγε( δὲ 86 ορϑηΐϊηρ οὗ 4 οδπιραῖρῃ (Μὶίς. 4)ΖὉ [6ζγ. 6 2127 5157. 38 
5. 14 ]οεἱ 49). 

8. αν, Ο εγαοῆ 5}.--- 26 ποί γοιγ ἀδαγέ δδ 5071] οὐ ἐδριδ᾽ 
(7) : οἵ, ν.8 15. γέ 76γ. 5 145.---- ον» δ6 αἰανγηηθα (ΠἸΒΓΓΙ 55}}] οὗ. οἡ 
163.---λτοίέλον δ αϑγίρλέοα (γΊυι κι) 139.---ῆς λό ἐλαέ ροοσίᾳ 
“οὐά γοι, ἰο ἥρλέ 70» γοιε, ὅδ᾽. οἵ. ,433--..5--. Ῥεγηχίβϑίοη 15 
ἔαγίποῦ ἴο ὃ6 ρίνεη ὈΥ ρυδῖ!ς ργοοϊαδπιδίίοη πγουρῆ {πε ΠΒοβί, 

ἔος ἴῆοβα ψῆο δανὲ εηραροα σγοοθηςν 1 σογίδίη ἱπιρογίδηξ 

ἀοπιαϑῖὶος υηάδοτγίαϊκίηρε, ἴο γαΐυση Ποπλθ, δηα Θη]ΟΥ ἴπ6 δηϊὶοὶ- 

ραϊεοά ςαἰἰδέδοϊζὶοη οἵ ρίδαξιιγα οὗ νῃιϊοῦ ἀδδίῃ ἴῃ ἴπΠ6 Πεϊὰ πρῆςϊ 

οἴμπογνβα ἀσρῦνα πο. Ὑῆδδθα ῥγονιϑίοηβ δία ἃ γεδυκδῦϊε 

11 υσιγαῦοα οὗ ἴΠ6 ϑσυπραίπειίς τεραγά ἴογ ἴΠ6 ἰηϊογοϑίβ δηὰ 

δε! ηρϑ οὗ οἴμεγβ, νοῦ ομαγδοίογιζες {π6 διιῖποσ οὗ Ὠι.---ῦ. 

ΖΤΑς οδῆοεγς (Ὁ Ὁ)] 2.6. Ξυδογάϊπηδία τι ]Π}!αγῪ οἴ οἶΑ15 (118) ; 1 
ΤΊΏΔΥ δα ῥτγαοϑυπιαα (Πδὶ {Ππ656 ἱκαρί 6 τορι ϑίεγ οὗ ἴῃοϑα νῇο 

ϑδεγνεά ἴῃ {π6 Δύω; δηά ἔδησε 1 ψουὰ ἡδίυγα! Ἵν Ὅς {Πεὶτ 

ἀυΐγ ἴο Κηονν ψῇο πδά γεοεϊνεά δυϊῃογιΖεὰ ἰδανα οὗ αῦϑθηοε.--- 

Ἡ.ο ἐς ἐλ τπᾶρὶ ἐλαΐξ λαίᾷ δωῖζ ὦ πότὸ ἀομδο, αμα ποΐ “ραηϊεαξοα 

{2} ρὲ ἀέρι ορῸ απα γοέμγηι, ὅσο. ἴῃς ἀεαϊοαίοη οὗ [πὸ το ρὶα 

ΧΧ. 1. 15 »Ὸπ) οἡ 8:4.---. Ὁ92 23] φόγοδέλόνι: Ο-Κ, 861. τ Κ.3 
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(1 Κ, 868), οὗ δὴ αἷΐαγ (Νιι. 710), δηὰ οὗ δὴ ἱπιαρὲ (Ώδη. 3" ἢ, 

15 δε ἴο εἰσδαννῆογα, θὰ οί ἴῃς ἀεδαϊοσαίίοη οὗ δῇ οτγαάϊηδγῦ 

ρΡυναῖα ποιι56.---θ, ΝΟΣ μοο ἐδ “γε ἐλονθο (95 )} ἴτἴ. ποί ῥγο. 

“πρηϑΩ ἐξ (ἰἢ 6 νϊπαγαγά), ἐγεαζεα ἐξ ας σογμρηονι (50 2850 [6ζ. 415). 

-ἰῃς ἤτοι ργοάιτοα οὗ [Π6 νίηδ5 Ὀείηρ γεβογνοα 85 βδογϑά, δηὰ 

ηοΐ υϑεα ὃν ἴπΠ6 ονηξῦ: σοπΊρ. [(ον. 1025.25.- , Ζλάασέ λαϊλ 
δοίγοζησαα ὦ «οἵγε, ὅὧο.ἢ σορ. 245, ψἤεγε δχαπιρίίοη ἔτγοπι 
ΓΛ Π Π ΑΥῪ βούνιοα 15 ργαπίεά ἴο ἴμποθα Ψῆο δὰ ΠΟΌΪΥ πιδττιθὰ, 

ἔογ ἴΠ6 σρδοε οὗ ἃ γεᾶδζ. ---. ΤΠε ἰαϊηϊ-ποαγίθα γα αἷϑο ἴο ὃὲ 

αἰϊονεά ἴο γεΐϊυγῃ ἤοπια, ἰοσῖ {πεῖς ργθδθηοα δῃοιυϊὰ ἤδνα ἃ 

ἀδπιογα!!Ζίηρ᾽ οἴδοῖ ὑροη [Π6 οἴποσ βοϊἀΐογϑ.---ϑοϑ-  σαγίεοὴ (Τ᾿ 

23}Π)} οὗ, 2 (ἢ. 137: δῦονε, οἡ ν.3---" 11] τ38,---9,. ΟΪγ τ Βεη 

{Π15 ργοοϊαπιδίίοη ἢδ5 Ὀδθη πηδάθ, δηὰ ἴπΠ6 ἡὐυπιθοτα οὗ ἴδποϑε 

νΠο ᾿ηϊοηα ἴο ταπιαΐη δ {ΠῸὶΓ ροϑδὲ ἂῦα δοσυγαίεϊν Κηονῃ, 15 

[Π6 ΔΙΓῚΥ ἴο 6 πηᾶτβ ἢ 416 α ἴῃ αἰν᾽ϑίοηβ, υπάσδγ {πεῖγ γαξρεςοῖϊνε 

οοιηπιδηάετϑ.--- 7 αὐ ἐλεν «λα αῤῥοΐμέ σαῤέαϊζης 077 λἀος 5] ῥτοῦ- 
ΔΌΪΥ {Π6 οσαρίδϊηβ οὗ μιιπμαάγεάσ, δηά ἰπουπαηάς, οἴζδθη πιεηοηρθὰ 

αἰβεννῆεγε (Ρ. 18): Ὀυϊ {πε ἐχργεϑδίοη 15 ἀπ ὑηιβαδὶ οἠε (εἴ. 

ι Κὶ γὅ, τ (ἢ. 278. Ὑῆα βυθήεοϊς οὗ “51.411 δρροϊηΐ " σἹ]} 

Βαγαϊν Ὅ6 “πὲ οβῆοογς " (Κε1]), ἔογ {πὸ ἀυίν οὗ δρροϊπηρ 

σοπιΔη 6 Γ5 15 οηα [Πδΐ 15 {| κεῖὶγ ἴο πᾶνε Ὀδθη δηϊγυκῖεά ἴο ἃ 

πιογα σαϑροηβιῦῖίε δυϊποῦν: ποῦ ργορδῦΐγ, ἴπ6 ϑυθ)εσξ 15 

ἰηάἀεῆηϊίο, ΕΠΡΊ. “1πεγ," Ηεδ. ὈΣῚΡΒΠ (566 Ρῃ]]οἱ. ποῖα ου 152), 
7.6. ἰῆοδε ῇοβα Ὀυδίηθββ ᾿ ννὰβ ἴο δρροϊπέ {π6πὶ (Π)11πι.).--- 

Εογ δὴ δχδιιρία οὗ [815 ἰανν Ὀεϊηρ δοίδα ὕροῃ, 566 1 Μδος. 455. 

10-18. ἴῃ αὐΐδοκίηρ ἃ μοβὺΐ]6 οἱὐν (ρχονϊ θὰ ἱῦ ὯΘ ποὺ 088 

ὈΘ]οαρῖηρ ἴο 86 Οδῃδδηϊ 08), ἃ [ΌΓΠ18] ΟΠ οὗ Ρθ800 8 ΔΙΎΨΑΥΒ 

ἴο Ὧ0 ἢχϑὺ τηδὰθ (0 1; δῃηὰ ἰὺ 18 ἦο Ὧ0 ἰχθαίθα Ὑὶῦ ΒΟΟΣ 

ΟἿΪΥ ἰῃ 0880 {818 ΟΠΥ ὯΘ ἀθΘ0]1πη6θὰ.---10. 7Ζλθηπ ῥγοοϊαΐηε 2έαξε 

ἐο 11] 1.6. ἰανῖϊα [ἃ ἴο βυγγοηάδσ ΡοδοθδΌΐυ; οἷ. [υ«ἃ. 2115.---1], 

δλαδὶ δ6 "ον γονοθα ἰαθοιεν τεγιέο ἐλθ6 (Ὁ Ὧν ὙΠ), απ «λα φεττς 
ἐλ66} ““{τθαΐαγγ " (ΕΝ.) Ἔἐχργεββαβ ἴη6 βδηθγαδαὶ βθηβα, Ὀμξ ποὶ 

{πεῸ σρεοῖδὶ ἰάδαβ δϑϑοοϊαϊβα τῇ τἢ6 Ηδῦ. »ηας, νΠΙ ἢ ̓ πηρίϊε5 

8. 320 πμ ὉΦ' κῦ}] οοηϑίγ. 88 123, (ἵ (ἦνα μὴ δειλιάνη) 54π|., πονσενεῖ, 
ἜΧργοβ8 ὃ. (οἷ, 138), ννῃ ἢ πᾶν θὲ τἰρῖι.---10. οὐδοῦ πῦκ πιρη] 1. “ὁ ολ]] 
ἴο ἴε τοὴδᾷ γεΐξγοσιοο ἰο Ῥεᾶςε"; οἷ. ἴογ πὸ 1 8. 1γ18.---44.. Ὥνη οὐοσ τα] 
τνογάβ {κὸ Ὀν, 12, Ἰνον, 15, ἄχςο., αὐτὸ 85 ἃ γΐε ξοϊ]οννεὰ ἱπιπιοάϊα τοῖν Ὀγ τδε 
νεγῦ : οὖν 18. ποῖα ργεῆχεά ἔοσ επιρῃαβὶβ ; οὗ, 2 5. 1781 Καὶ. 208 Εχ. χι-- 
Ὑλο ὁ. 5] οὐ 12}}. 
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[Δ Ὀ]ΠΠγ ἴο ,“ογοθαῖ σογυΐσο, οὐ ἐαδλ-ποογᾷ, σα οἢ 85 8ὴ Εδϑίογῃ 

ΤΛΟΠΔΙΓΟΉ 5 νοηΐ ἴο δχδοΐ οὗ ἢ[5 βιιθ)]θοίβ (οἷ. [ο5. 1610; ΚΚ, ο21 

[1πΠ6 ““ἰογοεὰ ἰαδουγ οἵ οὔθ ἀοϊηρ' βείνιοθ," οἵ. ““δηᾶ 5}4]] 

βεγνα {π6 6 δγα]; δηά οἡ 2 5. 2032 .---19.-14, Βυϊ. 1 ἴπ6 οὔεγ 
οὗ ρξᾶςα ὃ6 ἀδοϊηαρά, ἤδη [Π6 δἷθρε 15 ἴο Ὀ6 ργοοδεεάεά σῇ; 

δηά 1ἢ [π6 ΟἿΥ Ὅ6 σἀρίυγεαά, 411 ἴῃς πηδῖα ρορυϊαϊίοη ΠΥ δ 

5ἰαίη ἢ (Π6 σνογά, ἴπΠ6 νοπίθη δηά οπιϊάγεη, τορείδογ ἢ 

{Π6 σδίεα δηα 5ροἱἹ, Ὀεΐηρ γτοεβεγνεϑά 85 ἃ ὑΎοῪ ἴογ [6 σδρίουϑβ. 

Θυοῦ ἰγεαϊσηθηΐ οὗ ἃ οοηαυσγεά οἰἵγ, πιδασυγοά ὉΥ 4 πιοάδγη 

δίδηάαγά, πᾶν Ὀ6 ἀεδηχοά βδενεγα : δυΐϊ 1 ἡχυδῖ 6 ταοοϊ]]εςϊεὰ 

(1) τῃδὲ τὲ 15 οηΐγ δχ ἀγνροϊλοεὶ ἴο Ὀ6 τεϑογίεά ἴο, δἔϊεγ {π6 οὔξεγ 

οὗ πιο ἔανοιιγσαθϊε ἴθγπὶβ ἢ85 δε αἰ ον πιδάθ δηά 

τείαξεα; δηά (2) παῖ 1 15 ἰεηϊθηΐ 845 σοπιραγεά νι {86 

Αγ Αγ 65 οἴἴδη ρὑγαοϊίβαὰ ἴῃ δηοίθηΐϊ τναγίαγε ὑροῦ ἃ οοη- 

αυογεά ρεϑορῖςα; {Π6 ἶανν 1ΠῚΡ1165 0 5δηοίου ΟΥ ΘΧΟοιι56 ἔοσ βοἢ 

αἰἴγοοιτ 65 ἃ5 ἃγὰ δἰ υὐδὰ ἴο ἴῃ Απ|. 18:18 Ηοβ. 141] (1316) 2 Κι. 

8123. οΥἦ ἴογ ἴῃπεα ἰογίισε οὗ ργίβδοημειθ, δηά οἴπεγ ογιδὶτ165, 

ρογραίγαίαα, δ5 ἴ[πεῖγ οὐνῃ πιοηυπχοηΐβ ἀθοΐίαγα, ὈὉγ ἴῃς Αϑϑγυγίδηβ 

(οοπρ. Καν]ηβοη, Α4πὸι. Ἡοπαγολίθς," ἃ. 478 ἴ.).---14. Βεέ ἐλδ 
“σ07167:,), ὅδ 0. [6 ψοπλεὴ δπὰ οἰ ]άγεη ἀγα ἴο Ὀ6 βραγεά (οοη- 

{γαϑί ν.16 284 8:6.), ([ἢ6 οα56 ποῖ Ὀαδϊηρ' οὔθ ἔογ ἴπ6 δρρί!οδίοη οὗ 

{πΠ6 ἀόγοηε (οη 73).---Ζζάζο 20», α 2γ8ὲν ρίο ἐλγϑοίζ (ᾧ 131}}} 286 

47.--- αξ7) ἐ.6. ευ]ον, υ56 ἔοσ [πα οὐνῃ βυβίθηδησα δηὰ ῥγοῆί.--- 

16. ΟΓ ἐλόεο παΐξον5] 1.6. οἵ ἴῃς παϊίοηβ οἵ σδηδδη.---16-18, Βυὶ 
ἴῃ [Π6 σᾶ56 οὗ οἰἰ65 Ὀεϊοηρίηρ ἴο {πὸ Οδηδδηϊῖθβ, πὸ δυοῇ ἔοτ- 

Ὀδάσζγδησα 15 ἴο δα δχογοϊϑοά: {Παῖὶσ ᾿ππδδιδηΐβ, ἰΏ δοοογάδηοθ 

ἢ τ[Π6 ῥγονίβίοη 72:3, ἀῦε ἴο ὃ6 811] ρυΐ ἴο ἴΠ6 Ξσ'νογά, ἰδϑῖ 

ἘΠ6Υ ϑῃουϊά ἰοδά {πε ϑγϑο 65 ᾿ηἴο ἱπιπιογα τ δηὰ ἰγγο]!ρίοη, 

--Α ὠρὰξ ἐλαέ δγοαίλοίλ) ἴἰ. αῃν δγεαίλ (που }5 55): [Π6 54Π16 

δχργαϑϑίοῃ οβ. 1οϑῦ 1111.14 (5) τ Καὶ, 1939 (Ὁ ευῖ.); Ῥ5. ᾿δοῦζ, 
Ετοπὶ 05. 11}} 11 σδθηβ ἴπαΐῖ ΟὨἷν Ὠιιπαπ ὈΕΙΠρΡ5 ἀγὰ ἀδηοϊεοα 

ΡΥ 1: (Π15 15 ἴῃ δοσογσάδηοε νι (Π6 ῥγεαοσηϊηδηΐϊ ὑδᾶρὰ οὗ 

πο, ψΒΙΟΪ 5 ἀρρίϊοά ἴο ἴῃ6 Ὀγαδίῃ οὗ [τὸ ἰὼ πάη, αη. 27ἴ 

1: Καὶ. 1717 15. 425 5γ16 ][΄οὉ 28 4414, Ὀμὲ 15 ιιδεα οηΪἷγ οποα οὗ 

Δ ΪΠ1415, αη. 733.--17. σὐείογὶν ἀἄο5»0ν} 111. Ζουοίθ: 566 οἡ 73.--- 

Ζς Πὐμσ, ὧσο.] οὐ 73.--Οοηπαπαρα {λ66] 72: σοιρ. ἔχ. 

12-18. 4πῶώ τὐὖῦστι, 5 .] 380 ΑΝ. ἘΝ. δοςοπιπιοάεδίηρ ἰδ6 βεηίδηςα ἴο 
Ἑπν. ἰἸάϊοπι : οὗ, οἡη 813:17 ἀηὰ Ὁτ- 8 140.--13}] 16|5,.---18, π΄... κοῦ ἼδᾺ] 1715, 
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2331.-38. 18, 7λσέ ἐλόν ἐεαοῖλ γοῖξ ποί ἰο οὐ αορ αἷἱΐ ἐλεῖγ 

αδογμἴμαζίορΣ . ...7γ αμΩ 50 γ86 δίῃ, ὃ. οἵ. 74 1281 1813, 

19-20. 10 ἴγυϊξ-ἴχ0085 ὈΘΙΟΙρΊΩρ ἤο 86 ἰθυχίζοσυ οὗ ἃ 

Ὀοδίοχθα ΟἿ ποὺ ἴο ὯθΘ δηΐου ἀθβίσογθα ὮΥ͂ 186 ὈΘΒΙΘΡΈΣ.--- 

Α οοπιπιοῦ ργδοίίοα νυ ἢ ̓ηνδαάϊηρ ΔΓΠΊ165, οὗΐδη, ἔοσ δχδπιρῖς, 

πλεη!οησα ἴῃ ατγεεὶς νναγίαγε (κείρειν οὐ τέμνειν τὴν γῆν, δις.). 

Ιὴ 2 Κι. 419.36 τῆς 5γδαὶ ες ἱηνδάϊηρ Μοαδῦ, δἱ ΕἸ15} ᾽5 ἴπ- 

βιραίϊίίοη, ““ουξ ἄοννῃ ἐνοσυ ροοά ἴγθθ." “1ὴ Ατγϑῦϊο ννγίαγα 

1πὴ6 ἀεδίγυοίίοη οὗ δὴ ΘηῃΘΠΊΥ᾽ 5 ρδϊπη-ρτονεβ ἰ5 ἃ ἕδνουγιῖα 

εχρίοι (Ο770.3 Ῥ. 369); 566 ἔογ δποϊδηϊ {{π|6ὲ5 4 Εϑβάγ. 1552, 

ΙΌη Ηἰβῆδηι, οα. ΝΝ ἀβί. ρ. 12, 1. 4, "“Ηδ ννᾶὰβ γεϑϑοϊνβά.... ἴο 

τοοΐ ουἍξ {Πα ρεϑορῖε οὗ Μεάϊηδ, δηὰά οὐδ ἄοννη [π6 ραϊ]πι)-ἴγεες,᾽ 

δηᾷ ἔογ γϑοθηΐ {1π|65 Ῥαΐριαν, 7γαυοὶς τη Αγαδἧα, οἴδρ. ν.᾽ 

(Νν. ΚΕ. ϑημίῃ, Μ5. ποΐθ). [τ τνᾶ5 αἷβο δὴ Αϑϑυσγίδη συβίοπι--- 
αἱ ἰεαϑὶ αὐὔορ ἴῃ8 σαρίιγε οὗ ἃ οἰΐγ---ἰο ἀεϑίγου ἴπ6 νδίυδοϊα 

{γε 5 ἴῃ {π6 νἱοϊη νυ, 650. ἴπ6 ἀδίθ- ραϊπιβ (Ἐν ]ηβοη, Απὸ. 

,}Μο».8 ἱ. 4745, 475, ΙΓ τΠς Π]υσ γδιοη).---19, 20» ἐς ἐλο ἔγεδ οὗ 

ἐλο Με πᾶ, ἐλαΐξ τέ τλοιία δε δεσζεροα δεΐογο ἐλσε (11ϊ. ἐπιζϑν 

ἐγιίο είορο “)Όηι δεΐογο ἐλ66) 2} 1.6. [ῃδξ 11 5μου ἃ 6 Ξυυδ]εοοίεά, 
πὸ 6 τυ 4115 οὗ ἃ οἱἵΐν, ἴο ἴπ6 δϑϑδυ}5 οὗ ἃ βαδϑίερεγ: [5γ86]}᾽5 
ΠοϑΌ γ, παπιεῖγ, πᾶῪ δ αϊγεοίεα Θχουθαῦϊγ ἀραϊπϑὶ πΊεῃ, 

νῆο ἀγα πδίἰοηδὶ δάνογβαγθβϑ, Ὀὰΐϊ οὶ ἀρ ίηβδί ἴγεεβ σδρδῦϊς οὗ 

ΒΌΡΡΙγηρ ἃ ΠΠ δυβίδηδηοθ. Τῆς γεηάογίηρ, ὨΙοῖ 15 1Παῖ 
οὗ 411] τ[ῃ6 δποίδηξςξ νοῦϑίοηβ, δηα Ὠδαγΐν 411] πιοάδγῃ οοπι- 

πιεηΐδΐοῦϑβ, ἱπΊρ}165 [Ππ αἰϊογδίίοη οὗ ἃ ροϊηὶ (ΝΠ ἕογ ὉΠ} 1 

{πΠ6 Μαβϑβογείῖο νοοδ᾽Ζαϊίοη, νν ]οἢ ἤδγα γος ΠῸ δρργοργι δῖα 

86η56: 566 δεῖΐονν. ΞΕ Ἴ267 ζη210 δίθρε, ἃ5 2 Ἰζ. 2410 253: οἵ. [6Γ. 

1017; ἘΖ. 48.--90, διϊζπυαγνγκ5) ταῖμεσ δἰθρε-τοογᾷς, τῆς 58 Ππ|ὲ 
τνογὰ (ΠΥ) νΠΙοἢ 5 γεηάδγεα “ ϑίερα" ἴῃ ν.19: οἵ, ΕΖ. 43 Μῖς. 
414 15. 203.--- ζ 7,211 τέ με ἰ1τ. σονιο οτοτε (2853 15. 4,219), 

18. ὈΠΚΌΠῚ.. . « ἸΡΌ9] 458 γ35.---19. π}Ὸ}} Ο-Κ. 8 14. 2 Ε.4--ῦ ΝΠ 5] σαῃ 
οὔἶν ὃς τεηάογεά, “πιδῃ ἰ8 {με ἔτεα οὗ ἴῃς ἢεϊά,"᾿ ψνΒῖο 185 ἐχρίαϊπεὰ ἰο 

πο ““ πηδη οογιδὶςίς Οὐ ἴῃς τες οὗ (ῃς 61," {.6. 6 ἵν65 οἡ ἰΐ (5ο ἴδῃ Ἑ Ζγα 
νῆο Ρδγαρῆγαβεβ ΠΊΣΠ ΚΡ» ΜΠ ΟἽἿΚ 13 "π 3, επος ΑΝ. ς: ϑοδυϊΖ, ψῆο 
ςοπιραγοβ 242 ΕΖ. 1210 [ςογγιρι] Εςο]. 1218. Βαυΐ (πουρἢ {Π|58 Ἰἴοπι οοςσυτβ 
ἴη Ηοῦ. (Ὀ τ. ὶ 189. 2), {πε ργεβϑηΐ ννοιυ]Ἱὰ ὃε ἃ νεγὺ εχίγεπι)ε :πϑίδηςε οὗ ἵϊ, 
απά {πὸ σεηά, ἰοανοβ (ἢ οἴδιιϑε ἼΣΟΣ Ἴ5 μὰ υποχρδϊηθα, ΟἽἼΚΩ ἔογ ΟἽκἢ 
τεηονεβ 411} ἀϊῆσυ ν.---20. ὑ9κῸ γ}] 1[,6ν. 1953..---ηκ] γεβαπιηρ ΚΡ: οὗ, ΡΞ. 
1οιὅ, δηά οὐ 1).-πὸῶϑϑλ)ρῪ Κὶ Ἴσκ) 45 ὅση. 98 Νυ. 145 5 (2εχ. κυὶ 26: Ὦγτ. 
β 199 Οὖς.) 
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ΧΧΙ. 1-9. βψιῃο1 1681 ΟΘΙΘΙΠΟΩΥ͂ ΓΟΧΓ [868 ΘΟΧρίδίϊου οὗἨ 88 

ταπίχδοθὰ τιπτά61.---Ἰἰἶ ἃ πᾶη 6 ἔουπα πγυγάογαά ἴῃ ἴπ6 Τορδῃ 

αουπίτγγ, δηά ἔδεγα Ὀ6 πο ἱπαϊοδίίοη νῆο δα πιυγάσγογ 15, {Π6 

ΘΙ άδτα οὗ {πὸ οἱἵν νοῦ 15 ἡδαγαβί ἴο [πε βροῖ ῆθσα ἴΠ6 σοῦρϑε 

ννᾶβ ἰουπηά, ἀγα ἴο ργοόοοσυγα ἃ μοίξοσ νηοῦ ἢδΔ5 πανεῦ Ῥδοη υδεά 

ἔοτ δὴν ψοτσῖς, ἴο ἰαἶκα [Ὁ ἴο ἃ γιιηπίηρ βίγθδαπι, δη μανίηρ ἴῃ γα 

“ἰδίῃ ἰἴ, ἢ ρϑβϑθποα οὗ {86 ργίθβδίβ, ἴο ᾿ναϑῇ {πεῖς πδηάς ονοῦ 

1, αἵ {Π6 βδδηῖα {ἰπ|6 βοϊδπηηΐυ ἀνονῖηρ Ὀεΐογε αοά [δὶ {Πεὶγ 

οἷν 15 σι 655 οὐ {π6 τηυγάστγ, δηά δηϊγεδίίηρ Ηΐηὶ ἴο ἔογρινε 

Η!5 ρεορῖε ἔογ ἴδε οὔπηθ {παΐ 845 θδδη σοῃπηπηεα ἴῃ 115 πηγάς. 

Ἴδα ᾿ἰᾶνν 15 ρεου ας ἴο Ὠς., τπουρ ἢ ἴΠ6 ἔδο!ηρ ννῃοἢ υηάογ 65... 
1ἴ, νὶΖ. ἴηι ἴΠ6 5ῃεααϊηρ οὗ ἱπποοεηΐς ὈΪοοά ἀδῆϊ65 4 ἰαπα οὐ 

Ῥδορΐθ, 1π1}} Θοπια γτεσορῺ!Ζαα δἰοηεηθηΐ δε οἤετγεά ἔογ 11, ἰ5 

οὔα ψὨΙΟἢ 15 οἔἴϊδθη ὄχργοϑϑοά εἰδεννῆεγσαο Τδα τα ργεϑοσθοά 

15 οὗ δὴ δύοδαῖο οῃαγδοΐοσ, δηὰ 15 σδεγίδιηἷγ τοῦ οἱάθσγ ἴΠδη {Π6 

ανν οὗ 1. ἴῃ ΠΙΟἢ 11 15 μαγα ἐπιθοάϊδά. 
Ιῃ Αγαρίῖβ, νβθη ἃ πιδῇ ννδ5 ἰουηά 5]δίη, {Π6 ρεορὶςε οὗ πε ρίδος δδὰ ἴο 

δεαγ ἰπδὶ ἰμοῪ ψγεγε ποῖ πε τηυγάεγογα (ΘΠ ἢ, Αἐπολίρ, Ρ. 264). “1η 
ες Αὐἠδὃ απ ρλαητ, τχ. τ78, 1. 25 Πῆ,, [Π6 τεβροῃβιθ ιν ἔου ἃ μοπιϊοϊάα ἰ5 
[γον οἡ ἴπ6 πραγοϑὶ μοπιεϑίεδὰ (ἄγ). ὍΤὨΪ5 ἰ5 ραγί οὗ {ῃ6 γγαηροιηθηῖ 
τηδάς Ὀγ ᾿Άπιγ Ὁ. Ηἰπά 865 δγϑίϊεγ Ὀεΐννεοη πε ἔννο ἰγῖδεβ ἴο ργενοηΐ (ῃς 
τεσγυάεβοοηος οὗ Ψψᾶγ Ὀεΐνεεπ Βα δηὰ Ταρῆ!ρ. ουθι1655 ἰπ (πε 
Ἡδεῦτενν ἴανν 4150 ἴδε ογβηδὶ οδ͵]εοὶ ννὰ8 ἴο ργεοϊυάς Ὀϊ]οοά-ἔδυά " (Ἷ. Ε. 
δ, ΜΘ, ποίε). 

1. },} ἐλογοὸ δο γομμαῇ] 1τη3 247.--- 7 ρίυϊηιρ' ἐλδο ἐο ῥοδδθςς τ] 
1915; οὗ, 154 2519.--Οοῖ, Τὰν οἰαογς απο ἐὰν 7μαάρο5] .6. [ῃοβ6 οὗ 

1Π6 Ξυγγουπαϊηρ' οἰτ65 (οἷ. οὐ 1912 1618)..- -8-4, ΤῊ οἱἵν βοῦς 
1ῖ5. ἡδαγαϑῖ ἴο {π6 5σεηδ οὗ [ἢ6 πιυγάσι 15 ἴο Ὀ6 πεϊἃ γεϑροῃβὶῦίς 

ἴος {π6 ἄπ ρογίογπιδησα οὗ {π6 ὄχρίδίηρ τς, 115. ““ α] 6 γβ ᾿ 

δΔοίηρ' ἡδίιγα! οὐ 115 ὈΘἢ 4] (οη 1013).---8, Ἡάϊολ λαξᾷ πο ὅσοι 

“ογοτερλέ «οἱἱλ, ὅσο. οἷ. 1519 Νὰ. 193.---4, ζκείο α ναΐϊον (ννδ αγ) 
“οἱζή συ67-γμτιγεῖγρ᾽ τοα 67] 566 Ὀεῖον.--- λζολ ἐς ποΐζλον ῥἱοτυσα 
"Ο 501071} 1.6. 156. ΔῈ υπου!ἰναίοα 5ροί.--- 4] σλαΐἑ ὀγοαΐξ 4.6 
οί ενς ποοῖ ἐλ6γ6}] ἴῃς Πεϊξδσ, 'π [815 για, 15 πιδη σιν ἀσοισ δά 

ΧΧΙ. 1. γὺΣ κ'] ἃ οἶτς. οἱ. ται "ἐ ἐξ ποὲ δοίηρ᾽ ἱκθοννῃ" (Ὀτ. 8 162).---8. τππὶ 
“) Ὑ}Π] σοηϑέγιβ 88 12}} (ΨΠεγα 866 ῃοἕα).--- ἢ Ἴ9.5) κῦ ἼΦΝ] “Παγεν ἢ ἐξ 
λαΐίλ ποέ δεθη ὔογξεα᾽ ᾿---δὴ ἰτάρεγϑ. ραβϑίῖνε, 845 ν." ("νυ πεγεΐη ἐξ ἐς πο 
ἡ ]εα"}), 15. τ43. ““1πε μαγά ἰαθουῦγ 3 Ἴ3}) Ἴ" Ὑ Πεγεν ἢ (σορη, δοου5.) 
{ὶ τας τοογξεα ἸΏ {πεθ᾿"; οἵ, 1610 ςηὉ Νμ. 1659 (οῃ 2 8. 1715).---ῷ, γηὴκ ὅπ2] (ἃ 
φάραγξ τραχεῖα, Αα. (Ξες ΕἸε]α, σα 106.) χείμαῤῥος στιριό;, πα. Ἴ"3 95) (υη- 

ουϊναίεα), πεηος 5. ΝὉ3 (4ο.), Ἐ ασέγανε αἴφιε βδαχοςαηι, ΑΝ. νομοῦ. ΤῊΘ 
16 
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8ἃ5 ἃ 5υδοιίιταία ἔοσγ {[π6 υηϊκηοννῃ πιυγάσγοσ, δηὰ Ὀθαῦς τΠ6 

ρϑηδίίγ νι οἢ οὐρθὲ Ρργορεσίγ ἴο Ὀ6 ἢ15. [1115 ποῖ γεραγάβά 85 

ἃ ΡῬτοροῦ 510-οδγηρ, δηα δοοογαάϊηρὴν [ἃ ἰ5 ηοΐ 5ἰδυρῃίοεγοά 

ὙΠ δὴν σρθοῖαὶ γἰϊυδὶ ([μεν. 415), Ὀυ ππογοῖν ρυΐ ἴο ἀδδῖ Ὀγ 

Ὠανίηρ 115 ἡδοῖς Ὀγοίκεη (ἔχ. 14138.24391ς, 668) : ἂδἱ {πΠ6 54π|6 {ἰπ16, 
[Π6 ἔδοϊ ἐπαὶῖ {Π6 δηϊπιαὶ 15 ἴο Ὀ6 ἃ γοιηρ οηδ, Ὠϊοἢ Πᾶς 

ποῖ Ὀδοη υδ6αἃ ἔογ ΔὴΥ ῥὑγοΐδπα ρυγζροβο, σδῇῆοννβ {πὲ ἃ οδγίδιη 

5ΔΠΟΓΥ 15 σοηοσαϊναά ἴο αἰϊδοῦ ἴο 1, δηά, 45 Ὠ111π|. οὔβογνας, 

{πὲ 1 ροββεβϑβθβ ἴο βοῃδ δχίδηϊ ἢ ομαγδοῖογ οὗ ἃ βἰη-οδγιηρ 

(οορ. Νὰ. 193. Απά [Ιἰ 15 ἴο ὃδ 5διιρῃίεγοα ΌΥ δὴ Ἔνοῖ- 
βονίηρ βίγεδηι, ἴῃ δὴ υποιϊναϊοα βροΐῖ, ἴῃ ογάδγ ἀουῦε655 

[πὶ [πΠ6 ὈΪοοά πᾶν 6 οαγγίοὰ νᾶ ὈΥ {πα ἰοτγγθηΐ, δηὰ {πδὶ 

8ΔΩΥ ΜὨΙΟΝ [4115 ὑροὴ {6 δαγίῃ πᾶν δίηϊς ἰηΐο ἴἴ, τυποις τα 

τἰϑὶς οὗ Ὀδϊηρ υποονεγοά δἱ ξοηῖα ἔμπζυγα {1π|6 ἤδη ἰἢ6 501] 15 

αἰδίυγθοα Ὀγ ἴπ6 ρου ρΉ.---ὅ. Ζ.σ 2γίσεῖς ἐδ6 505 οὗ Ζευῖ] 3419: 
54 }}ν “{Π6 ῥγίαδῖβ {πΠ6 [μον] τ65" (181). ὙΠ ρῥγίθϑίβ δε 

πλδδηΐ ΠΊΔΥ ῬΟΞΘΙΡΪν δα ἔποβα οὗ [6 σδηΐγαὶ βαῃοίΐιδγυ: Ὀυϊ 

ΠΟΥ Ὀγοῦδοῖν, ὉΥ δὴ ἱποχδοΐηθϑβ οὗ ἰδηρίίαρα (ρ. 210), ἴδε 

πιο 6 Γ5 οὗ [Π6 ρυ ϑῖν γε τοϑίἀθηξ ἰῃ τἢ6 ἰοσδ τυ (185) : «οἵ. 

Βαιι βϑίη, ΔΘ γέοϑέογέλερ, 82, 84.---ΕὉγ ἔλόηι, ὧσο.] οἷ. τοῦ 185. 

-- 4πῶ ἀοοογῆΐηρ ο ἐλοῖγ ϑτομέοποο (111. τιοιελ) ολαΐἑ ουέην 

αἰϊεῤμίο απα δυο» ϑίγοζα δ6] 1.6. ἴῈΥ αὔθ ἴο ἢᾶνα ἃ νοῖοβ ἴῃ 

τνογὰ ἰ5 οὔδ οὗ ἴμοβα οὗ ψϊοι (Π6 ἴσια πιοδηϊηρ νν 85 ἰοβὲ ὮὉγ (δ [εννϑ ; δηὰ 
ἰἴξ τνὰ8 δοοογάϊηρ!ν γεργεβοπίεα Ῥοϊῃ Ὀγ ἴπὰ δποίοης νεγϑίοπϑ δηά ὉΥ ἴδε 
τιθάϊεοναὶ [ον δ σοπιπιδηϊδίογβ, Ἀδϑηὶ, [θη 'ΕΖγα, Οἰπιςῆὶ, ὅτζο. (νἤεηος 
ΑΝ.) ΌγΥ οοπ]εοΐαγα! τεηάδογίηρϑ, πῆογε οὐ [685 δρύβεδῦϊα νϊῃ ἴῃς Τοηϊοχὶ, 
ΒΌΓὮ 45 δζγοηρ, τείρλέν, δαγά, τοι (οοταρ. ἴῃς ΑΝ. οὗἩἨ αδη. 405 Εχ. 145 
Νιυ. 2431 76γ. κἱδ 5. ηγ41δ Ῥγ. 111, Α5 βοοῃ, μβοννενεῦ, 48 Αγαδὶς θερϑῃη ἴο 
Ὀ6 5ἰυάϊςα σγϑίεπιδίοδ!ν, δηὰ σοπιραγεα τὴ Ἡδῦτενν,, [Π6 τοδὶ πιεδηῖην 
οὔ ΡΝ δῖ οὔσα γενϑα]ὶοά ἰἰβεῖῖ; ϑομυέδηβ, ἴῃ 8158 Ογέρέπες Ἡεῦγαια (1724), 
ἱ. 8, ροϊηϊεά ουὝ {πδὶ (πε τοοῖ πιυϑδὲ ὃὈ6 {πε Ατγαδὶς τσέαηα, ἐο δε εοπσέαπί, 
μη ίέηρ, 50. οἵ ναΐογ; ἤδῆσα [πὴ 5Π) Απη. 55 ἃ δεγρεηηίαϊ, ον σϑεν. Ποτυέηρ 
ἰογγεπξ (τνᾶαγ), μετα οὗ ἃ ἰογγεηΐζ- να ον (5εςα οὐ 212), (πε βίγεατπι ἴῃ ΟΣ 
ἤοννεά ςοπιϊπυιουϑῖγ. [πα ἔχ. 1453 Ἀ8. 7415 πκ ἰ8 οοηῃδίγυξα δ5 ἃ ευθϑῖ, ΞΞ 
«“« ξοηϊημθουβ ονν ᾿ : εἰδεννῃεγε ἰἰ 18 υϑεὰ Ηρ. ἴο ἀεποίε ερυπαρθηΐ, ὁπαΐεν- 
ἔπρ, σιεγό, ἃ8 αεη. 493 οὗ ἃ Ῥονν, Νυ. 243 (α ἀννεϊ]ηΡ), 7εγ. 515 (6 πδιίϊοη, 
ἤοβα παπποῦ πονοῦ ἀννίπαϊα οὐ [41]}, ]οὉ 1219 (οὗ πιδεη ἥπη!ν βεδίεα, ος 
65 Δ 15:6, ἴῃ ἃ ροϑι(ἴοη οὗἉ αἀἱρηγ), ς. Ὑἢς ορροϑὲϊα οὐ Ν 15 3)9Ὰ [εγ. 
1:18. Τῃ ἔογη ἐς ψογά 15 δῇ “" εἰδίϊνε," {.6. 1ἃ 848 δὴ ἱηϊεηβῖνε ἔογος, δα 
ςογγεϑροηάϊηρ ἐογπιδίϊοη ἰῃ Αγδαρὶς ἀδηοίίηρ ἴ6 σοπιραγδῖνα οἵ βυρεγίβενα 
ἄερτεοβ οὗ δὴ δαϊεοῖϊνε ; ἴπ ΗἩβδῦγεν ἴξ [6]1] ουἱ οὗἩ 86, Ἄχοθρὶ ἴῃ ἃ ἔδνν 
ἰηβίδηςαϑ, 45 213 ἘΝ, 10ἘΝ, Ἴ7, Ι͂ε (ἔΕνν.. 8ὶ τόζὺ ; ϑίδάς, 88 255, 256"). 
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δνΟΥΥ ἰεραὶ ἀδοϊβίοη οὐ ἱπιρογίαπος (οἴ. 1γ8:10, Ηοτγα {δὸ 
Ῥτεβαποα οὗ ἰδ ρῥγιδϑίβ ἄρρεδαγβ ἴο δ τεαιϊγοά, ποῖ ἔογ ἴῃ6 

Ῥύζροβεα οὗ δκίηρ ραγξ ρεγβοῃδίυ ἴῃ [π6 σεγεπιοηΥ (οἢ 15 

Ῥετίογπηπιοά πγουρπουΐ Ὀν ἴΠ6 “Ἢ εἰεγϑ ᾿ οὗὨ {Π6 οἷ σοποστγηθα), 

πὲ γαῖμοσ ἔογ ἰῃ6 ρυγροξα οὗ ἱπιραγίϊηρ' ἴο 1ἴ ἃ γε] ρίοιυβ οἢδε- 

ϑοίεγ, δηὰ οὗ βεουγηρ (Παὶ {π6 ργεβογ θεά γιϊθϑ ἀγα Ὀγορεγίὶυ 

Ῥοτγίογπιεά.---θ. 4.4 αἰ ἐλε φἰαάδγς οὐΓἨἩ ἐλαξ οἷξν . .. φτλαΐέ πτοαδὴ 

Ζλεῖγ λαπάς ουον ἐλθ λσίγεν, ὥο.} [ΠΥ ΌΥ ἐχργαβϑίηρ᾽ ΞυπῃΡρο ] Ϊο- 

ΑΙ {πὲ {ῆ6 ΟἿΥ ψ ΟΠ ΠΟΥ ταργαβοηΐ 15 ἱηποσδηΐ οὗ {Π6 

ογίηχα (ΜΕ. 2η3.: οἵ. Ῥϑ. χ)δό γ418), πὰ ἰγδηβίογγιηρ {π6 ρι 

οὗ 1 ἴο [π6 δηϊηλδὶ γεργαϑθητηρ {π6 πκΚυγάστγοτγ.-- -ἢ, πιο θ᾽ 

(Ὁ})] ἴῃ ἃ τυγρίςσδὶ βθηβα (2714 16).--- γεΐζλον λαυὸ Ομ 6γ)65 566 
21] 1.6. τοῦ αν γα δηγ κηον]θάρα τνῆο 15 1πε6 τηυγάστγετ.--8, 

ΟἹοαν» (ΒΞ) ἐὰν 26οῤῥο)] ἴῃ τοοί-ἰἄεα οὗ ζαΞῥδν 15 εἰπε (ἔτοηι 
[πΠ6 Αταῦ.) ὁ οουϑν (566 Δ 611. Οὐγηρ. 3351.), οὐ (ἔγοπι 88 

Θυτ.) ὅο ποἵρο οΥἹ (Ξἐα Ο770.1 448:1., (ποτα Ὀγι θην) 3 481; οἵ. 
ΓΠῸ δίοέ ομέἕ 15. 4335 44322),---ἰῃ ΘἸἴΠοτ οα56, [Π6 ρθησθγαὶ 56η58 
Ὀεΐηρ ἐπδΐ οὗ οδέξζογαηρ᾽ οὐ σαποοίέγρ, βἷη, οὐ (10 ἴΠ6 γᾶγα 

ςᾶ565 ψἤογα ἴδε Οὗ]. 15 ἃ ρεγβοῃ)θ οὐσαγίριρ' ἴῃ6 βίηηοσ [Ἂ}ἢ (Π6 
ΟΤ. ρϑηρθγαῖν {πα συ]. ἰ5 αοά, 8δ5 4248 [εγ. 1833 ΕΖ. 1668 (ἢ 

5, ἃ5 δ6γα), 5. 654 γ838. γοϑ; οἵ, {π6 ρᾶ585. ν.ϑ σ 9, 414 15. 6 
2214 Ῥτ, 166: τὴ Ρ πε 510]. 15 πιοβίγ ἴπ6 ῥγιθβῖ, ἴῃ 6 νοῦ Ὀεϊηρ' 

566] Δρδοϊυςεῖν τη [Π6 σεηβα οὗ εγζογη απ οδϊέογαξζγιρ᾽ (αίο»η) 

γ6. 866 ἔυτγίπον ρΡΡ. 425-6; δηὰ οὐ ἴδεν. 14.-- ἥψάτζολ ἐλοῖ 

λαΞφέ γαρδοριθα (78) ἴ[ῃ6 ἀρρϑδὶ 15 στουηάδά οἡ [πε ργδοίοιυϑβ 

τεϊδιίίοη δυρϑιϑι προ Ὀεΐννθαεη [οπονδῆ δηὰ Ηἰ5 ρεορΐθ, ννῃϊοῦ 

85 βεαϊδά ὃν {πεῖν ἀδ]νοεγαηοα ἔγοηι Ερυρί.---ϑοΖ πο ἱμροσοηιέ 

δίἰοοα ἐπ ἐδό τοΐαε ο7 ἐὰν Ρεο 6] ἰεῖ ἴὶ ποῖ γαπιδίη, ἰηξεοϊπρ δηά 
ἰηοτγί πιπαιίηρ τὰν ρθορία (οἵ. τυῖτῆ ὃν [γ) 20 ἦαν τρορι, 76τ. 261 

1. πϑὸῦ κἢ] ες Κι. 15 προν, {π6 ἔδη βἴωρ. τυῖτα (πο οἴυγαίὶ (οσς ἀπ41) 1) 
υπάοτγβίοοά (45 ἴῃ ΑγδΌ.) οοὐροίένεῖν, ἃ5 τ 9. 415 8. 1835 χ78) αἢ, (Εν. 8Κϑ21)"; 
Ο-.Κ. ὶ ι45. Τὸ Οεᾶ (1357) βυϊδιειὰε8 {πε ποσὰ ογάϊηδγυ σοηβίγιοξίου, 
45 ἴἴ ἀοε8 ἴῃ ἴεγ. 216 225 "5. 74. ὙὍὨαδ οογγϑοίίοη 19, ποννενεγ, υπηθο68- 
ΒΆΓΥ ; ἔοσ [86 ολϑε8 ἰῇ ὙΠΙΟΒ ἰδὰ νογῦ 15 ἴῃ {ΠῸ ἱπιρῖῦ, (49 5. 173} ἀγα 
5 ΠΟΙ ΘΩΕΥ πυπιεγου 5 ἴο δϑῃον (Ππδὶ (Π6 οοηπδίγιυοϊίζοη 15 σεπυΐϊηοῖν Ἡδῦτον,. 
(Ασγβϑη. δηά ΕἸΏ. ἤανα ἃ 3 ρ]. 2 1. ἴῃ ἃ - ἤεηςς Ῥεΐογβ, ἰδδγαΐίεα, 1887, Ὁ. 
111, 1880, Ρ. Ιφοῖ,, ΒΌΡΡΟΒ659 ἴπεβ86 ἔογτῃηβ ἰο ὃς ἰβοϊδίεα Ἄδχδηρ]65 οὗ (6 
58 π16 ἔογῃι ἰῃ Ε6Ό.; 5ε6, βονγενεσς, ΝΟϊά, ΖΩ͂. 1884, Ρ. 411.).---βἙϑ. 153}]} 

ἃ Νλῥα εἰ ἔοττα, ἢ ἄου]ς τεῆσχινα ὑγεῆχ, νου σοπηπιοη ἰῇ ροϑί-Ὁ 10]. 
Ηδεῦτενν (ϑίγαδοϊς ἃ. διερίγιεα, Ζελγὸ, ἄενρ Νεμλεοῦν. δῤνγαοῖσ, 8 91", 6.5. 
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]οη. 116). Τῆδ σοπηπιιηϊν, 8ἃ5 ἃ Ποῖα, 5 γαβροηβιῦθῖα ἕοσ πε 

οὔπΠΊ6 οοτηπι(οα ἴῃ 115 αἸϊάςι, αηἰ}} [ῆ6 πχυγάσγο ἢᾶς Ὀδθη 

Ὁτγουρῆϊ ἴο }ιϑιϊοα (Νὰ. 4538), οΥγ, 1Ε (15. 15 ἱπιροβϑϑιδῖθ, ὑπ} 

ΒΟΠῚΘ δχρίδιίοη μᾶς θεδεη οἤεγεά, δηά δοσερίεά, ἔογ ἢἰ5 οἴεξηοε. 

--9. 4.Δαάὰ δ έλοις (ετιρἢ.) τλαὶέ ἐχίορμπαίο ἐλ6 ᾿ἱπηπμοσοηέ ὀέοοά 
ρον» ἐὰν νεϊ51] τ πι5 5.411 15γδοῖ ρεγίογπι (πε ἀαἷν οὗἁ οἰεαγίηρ' 

1561} ἔγοπι ἔπε βίδίη οὗ πλιγάδγ (οοπιρ. 10}3).-- ζάθη λοι σδαΐέ 

εο ἐλαΐ τυλῖολ ἐς γέρλΖ (618) ἐμ ἐλ ὁγος5 οὗ 7ελουαλ)] ἴῃ ονεγίην 

]θβοναῆ᾽5 Ὀεπαϑῖ, ἴϑγαθὶ νν}}} οἷεαγ ἰἴ56 1 οὗ ἴπ6 ρι] τοίην 

ὉΡΟα 1. 

ΧΧΙ, το-ΧΧν. Ἡπορααμόοῖς ἤατυς, γοαζζρηο οὐϊεῖν 10 
Οτυΐ απαᾶ 7)ογεοείς 2, 174. 

ΤΠα βεοῦοη Ὀσριηηίηρ πογα 15 πιγκεα ΌΥ βενογαΐ ρϑοι]:- 

ΔΙΙ[165 οὗἁὨ [αΓΠΠΟΪΟΡΎ, νυνὶ οἢ ἀγα ἴο Β6 δοσοιηΐαά ἔογ, ργορδθὶνυ, 

Όγ {π6 ἕδος [πδὲ ἴπΠ6 ἴατνβ οοηϊαἰποά ἴῃ 1: (νι οἢ ἀγα οὔζθη πλογα 
σΟὨΟ 56 γ τνογάβα ἤδη ἴῃ δα ργανίουβ σομδρίοθγϑ) ἀγα δίκη πιογε 

ἀἸτοοῖῖγ, δηα ἢ [655 πιοαϊβορίίζοη οὗ ἔογπι ἤδη ἢ οἴπαῦ σᾶ565, 

ἴγοπι οἱάδὺ βοιιγοαϑ. 

10-14, ΟἹ πηΔΙΥδρθ ἩὙΠῸΡΛ0Μ ἃ [6π|810 σαρύϊνθ ἴδίθῃ ἴῃ ὙΆΣ. 
-πΑη ϑγδοῖῖα 15 δὲ ΠΡΟγΥ ἴο Ὀτγίπρ' μοπια ἢ Πίπὶ ἃ ξεπιδὶα 

οδρῖϊνα, Ὀυϊ 6 πᾶν ποῖ ἔογγλδ!γ ἰγεδῖ Ποῖ 85 ἢϊ5 τυ ἱα ὑη{1] Πς 

ἢδ5 Δ᾽οννεαά δῦ ἃ πηοηΐῃ ἰὼ ΨΠΙΟὮ ἴο πιοιγη ἴογ δεῖ ἰοςῖ 

ρδίθηΐβ. Ηδ πιδὺ δἰϊγναγάς, 1 ἣθ οϑδϑθβ ἴο οᾶῦα ἔογ Πεογ, 

Ρογη Πογ ἴο ἰεανα ϊπιὶ, Ὀυϊ ἢα πιιιϑί ποΐ 5611 Ποῦ ᾿ηἴο ϑίανεγγυ. 

ΤΠ6 ἴανν ( ΙΟἢ 5 ρεου]αγ ἰο Ὠ1ϊ.) ἱπουϊοαῖος5 Γπουρπίξυηα55 

δηά ἰογθδαγδηοα πηάογ οἰγουπιβίδηοας ἴῃ νυ σἢ (ἣς [5γδρ 115 

ὙΨΔΥΓΙΟΓ, αἰαϊοαά Ὁγ νἱοΐογν, πιὶρῆς γϑδαν ἀδοπὶ ΠἰπΊϑοὶξ δἱ 

ΠΌΘΓΟΥ ἴο δοΐί 85 ἢε ρίθαβεά. [Ι{ 15 οοηηδοίδα ὉΥ [5 5υδ]εςῖ- 

πιλδίίογ ὙΠ  ο. 20; δηά ρεγῆδρβ (45 γεπιαγκθά οἡ 211) ννᾶϑ 
Οοὔσα ᾿πιπιεαϊαίεῖϊν ργεοεάδα ὉΥ ο. 2ο. Τῆς οαϑα οοηϊεπηρίαϊεα 

15. πηδη 1 εν ἰπδὶ οὗ τνατέαγε ἢ ἔογεῖρ πδίοηβ, δέζογ [5γδεὶ] 

ῖ5. βριι[εἀ ἴῃ Ῥαϊεςείηα (ν.10 ἐς νἤδη ἔποιι ρυσοζ γογέλ,᾽" δς.), ποῖ 

ἢ πα ηδιοηβ οὗ σδηδδη, ἢ νῇοπιὶ πο ἱπίδγπηδγγ ρος γα 

ἴο δα οοῃίτεαοϊεα (78).---10. Ἡνλόη ἐλοῖς ροοδέ ἡογέλ ἐο δαΐ εξ 

ὍὍΡΏΠ2, τῦ3 03), Ἰπουρἢ (ἢ οΠΙΥ οἰμοῦ Ἔχαπιρῖς ἴα {μα ΟΤ. ἰβ ΕΖ. 225. ἼΦῚΣ 
(6-Κ. ὶ 559; δίδάς, 8 1695). ὙΤῇς οοπϑῖγ. ἢ 9, ἃ5 15. 2214 (Ρυ 4]).---10. 
Ὑ2Ὰ] ρεγῇῃ. “" ογρίπα!ν 2 Ἶκ, ἴῃ ἀρτεοπιεηῖ νὴ ὯΠΣ ἀπά 02 : 50 2895" 
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αραζηιδέ ἐλῆτιθ 671:672165] ἜΧΔΟΊΪΥ 85 20].---Α4 54 γελουαλ ἐὰν Οοα 

“εἐξυογοείλ ἀΐπε ἑπέο ἐὰν λαμα} 845 2018; οἷ. οὐ 43.---11, αϑὲ ὦ 
ἐἴοοῖγο πρΐο ἀθ᾽' (ΠᾺ ΠΡΦΤ)] 77 τοῖδ; 85 πεγθ, αη. ,448.----19, δὰδ 
σλαΐὶ σλανό λ67 ἀδασ, αμπαᾶ ῥαγὸ 167 παῖ}5] ἃ 5Ξυπιθο]οδῖ ὄχργοβ- 

ϑῖοὴ οὗ ἴΠε ἔδοϊ [δὲ Ποῦ ἔογϑαΐίκξη οοπαϊοη 15 δ δὴ δηΐ, {μαὶ 

Ξῆβ ἢ45 ἔουηά ἃ Πυκαπα ῆο ΜΝ111 σαγα ἔοσ εῦ, δηα δαὶ ςῆς 

15 δρουξ ἴο ὈδρΡΊΩ [16 ἀρδίη υπμάδγ πὸνν διιβρίοθϑ, ἰῃ οἷοβα 
τοδί οηϑἣῖρ νυ ἐπ ΡΘορΐς οὗ αοά. 

Ι͂᾿ δηοίεηϊς Αγδθία, ἃ ψτάονν ραϑβεά πε γεᾶγ δῖογ πού υβθαηά᾽5 ἀθδίῃ 
1 860] υϑίου, νὴ Ππουΐ να ϑῃϊηρ οὐ οἴμεγνν5ε αἰἰεηαϊηρ ἴο ποῖ ρογβου: δηά 
53:-:16 ννουϊά ἰεγπιϊηδίε δογ ρεγοα οὗ πιουγηϊηρ ὉΥ 5οπια ἰογπιδὶ δοῖ, βυςἢ 88 
2αγίηρ 267 παΐϊς, οὐ οἱ υοϊκιηρ οὐἱ (πε μαῖν ἔγοπι Βογ ἕδος (18πὸ, «44γαὖ. 265. 
Ῥ.- 2409" ; ΝΕ". 4“γαὖ. Ἰεϊά. τό; Θυν, Αἐρμολέῤ, τη8; ΟἹ7Ὁ.3 3,68). ΤΗΣ 
Ρτεβεηΐ ἰπἸυποίίοη 18 Ὀαβεά ὑσοραῦ οὐ διοἢ 4 ουδίοπι, ᾿ποιρῆ, 85 (6 
ὙοΔη 18 ποῖ γεργεβεηίεα 845 Ὀείηρ δοίυδ!ν ἃ τνϊάονν, 86 τῇδὺ ἴδ δϑι Ἂς 
186 πιδῖκβ δηά (ν..3) (πὲ βαζγῷ οὗ μδγ ἔογίογη βίδίβ, ἃ5 βϑοοὴ 45 ἢδγ ργοβρϑοῖϑ 
οὗ ἃ υβθαπὰ δηά οὗ ἃ Ὠοπια αἴὰ δϑϑυσγεα, 

“Αγ 15 11τ, γιαΐζό (ΠΝ), 1.6. σλαρό αγίρλξ, ἄγος: οἷ. οὗ ἴῃς 
Ὀεατγά, 2 5. 1953.---18, Ζ26 γαύγμοριέ οὗ 167 οαῤέξυϊζν] πεῖ οαρεϊνε᾽ 5 

ΒατΌ (15. 433).---αἀ πα τλαΐ γορπαῖσι ἐπ ἐλέριο λοιδο (ΕΠ. 3811), α»α 

δειοαΐὶ! 16» γ)αέλθγ σμα λὲν νποίλϑν 70» ἃ τποριέλ ο7 (α»5] οἴ. τῇς 

πιοηῖῃ᾽ 5 πιοιγηϊηρ Οὗ Νὰ. 2039 Ὠ.. 4,448 (ἴογ Αάγοῦ δηὰ Μοβεϑβ). 

ΤἼδ οδ]δοοί οὗ ἔπ ργονϊϑίοῃ 15 ον! ἀθηεγ (Κ ει], Ὠ111πι.} ἴο ρῖνα 

δῦ {1π|86 ἴο ὈδοοπΊα γασοηοιϊϊεαά ἴο δα βερδγαϊϊοη ἔγοπιὶ. ἤδσ 

Ρατγθηΐῖβ (Ρ5. 4511010}), δηὰ ἤδῦ ονῆ ρϑορίθ, δηά ἴο δοουβίοπ) 

Ὠούβοῖῦ ἴο Πού πὸνν βυγγουηάϊηρθβ, ᾿ηΐο ψΠΙο 586 ἢδᾶ5 Ὀδδη 

Ὁγουρῆξ δραϊηδί Ποὺ νν1]1].----14, 26ὲ λ6᾽ ρῸ τολίλον σἤδ «οὐἱὶ] 111. 

ΠΟσοΡ Ωρ 0 67 το (οτ ἐἰδ5ῖγε: 2416); 566 76εγ. 44}5.-- - ζίοι 

ὁλαϊέ πιοέ σοἰΐ ἀ67 70» τβορ!ο}} ἴῃς τεβίγιοιίοη 15. ἰὴ νἱγίυδὶ ἀρτϑο- 
τηδηΐ ἢ ἴΠ6 ῥγον βίο ἰαἱά ἄοννηῃ ἰῃ Εχ. 218 (ΤΕ) ἔογ {π6 οδββα 

(0 1.); οἷ, Βοννενογ οὐ 7}9.---Ἴῦ ν᾽ Π)371] οἷ, Να. 21] ]υἀ. 512 "9, 68:9 .--11. 520] 
425 2 ΟἹ. 2885.---ἼΚΠ ΠΡ ΠΝ] ἔογ (86 σέ, ς. πῦδ, οἷ. τ 5. 287 Ρ5. ς89 (Ὀεΐοτε ἃ 
τεϊ. οἶδιιβε), δηὰ ἐπε σοπιπιου ρῆγαβε.. . . Π3 ΠΡῚΠ32. πύν, οὶ 1655 (ἤδη πῸ", 
ἰ5 ἀείεγππεα ΌγῪ ἽΚη (οἷ, 1 5. 1618); θα: {π6 σε. ψ ΒΟ ἀείετγπιίηθβ ἐΐ 15 
ἀείεγγεά, οὐ πε]ά ἴῃ βυβρεηβα, Ὁγ ἴπε ἱπίγοάποίίοη οὗ ἐπα ραγαἹοὶ πθ, Οοπιρ. 
Ενν. 8 2805; Οα-Κ. ὶ 1105.---13., πῦνο. ., πγοπ] οἴ, Οπ. 481319.}. 5ς χ.γ39.. 
Ὠ ΠῚ} 850 2 Κὶ. 1513} ; ΟἿ" σὴπ απ. 2915 Νὺ. 1139. Ὁ Ὁ" 18 Ῥγοῦ. ποὶ ἃ 
Ῥεηῖϊς., θυ ἴῃ ἀΡρΡοϑ. τυ ΠπῸ}: οὗ, ΟἿ" οἿὺν (Όγ. 8 192. 1; Ο-Κ. 8ὶ 121. 2 ὦ). 
-1ἃ. 2 Ὅντη κἢ] οἴ, 247 ΥἹΌΣ 15 ἼὌνππΙ. ΤῊ πιοδηίΐηρ, 18 υποογίαϊη. Αγδδ. 
οδαν»Ὠγα 18 ἐο δε εοῤίοτιες οὐ αδιηααηέ, οὗ ψαῖογ, ρλανιαγα 15 0 γίϑβϑ αδουξ 
(οὗ τνναίοτγ), ξο σμδνιόγρε, ἢρ. ο σεέγῥαξς, ἐχοοὶ (ἰῃ βιδίϊαγα, αἰ, δίς.) ; σοηΐ. 
1:1. σλᾶνιαγα ἴἰο φίμπρο ἵμΐο α ρλέ, αἰέαοξ ἦρι οοη οί, ρλανιγαΐῖ 15 ἃ διδ- 
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οὗ ἃ πιδῃ, ννῆο ἴδ5 (δίκδη ἢὶ5 ἔδηγηδὶα θοηά-βεγνδηΐῖ ἴο νἱῖθ, δηά 

ἀεϑῖγες αὐιαγιναγάβ ἴο ραγὶ ν τ Πογ.---ζάοι «λαϊξ ποέ ῥίαγ ἐδα 

»ηΩ 5167, οὐδ᾽ ᾧ67] οὐ ἼΨΠΠ (247), 566 Ὀεῖον.----Θθσαιεδο ἐλοι λατί 
λεριδιίοα λ67 (.39}] ΠῸΨ οὗἨ ἀἰϑῃοηοιυγηρ ἃ ννοπιδῃ, 85 223: 9 
αη. 2432 5. 132}2 αἰ. (οἴ. Ὀεαΐον). 

1ὅ-1}). ΤῊῈ6 σι ρεῖθ οὐ [86 Βγβύθοσῃ.--- δ Πγϑίθογη 5οη ἰ5 

ηοΐ ἴο 6 αἰ ποτγιοά, οὐ ἀδργῖνεά οὗὨ δὶ5 ἱερτπταῖο βἤαγε οἵ 

μὶ5 δία τ᾽ 5 ὑγοροσγίυ, ἴῃ 1πΠ6 ᾿πίογαϑίβ οὗ ἴπΠ6 βοὴ οὗ ἃ ἔδνουγιίε 

να : δα ἰ5 ἴο ταοοῖνα ἃ βϑῆδγα ἔπνῖοα 85 ἰδγρῈ 845 ΔὴΥ οἵ δ5 

Ὀγοίπογβ. Ῥϑοι]αγο Ὁ... ΤῊ ἰᾶνν 15 ἀδβιρηδά ἴο σιγά δρδἰηβί 

{πΠ6 σᾶ56 ψῃϊοῖ, 1 ἰ5 ἀν ἀδηΐ, πὶρ γοδαν αγίσα, οὗ ἃ πιδη᾿5 

δὈυπίηρ 5 Ραϑίογηδὶ ργογορδῖζινα ἰπγουρὴ [Π6 ἰηῆυδξηςε οὗ ἃ 

ἑανουτγια ννἱ8.---1ὅ, 7 α νιαθπ λανὸ ἔπυο ποΐυος, ἐδ ομϑὸ δεϊουεαά 
ὩηΩ ἐλο οὐδόν βαίθ47 ἃ5 Ὠαρρεηςά, ἕο ὄἜχαπιρῖίς, ἴῃ τπ6 οδϑὲ οὗ 
]Δςοῦ (Ο. 20580.81: οὗ, στ 5. 1ὅ).---16. 7 ἐλο ἦἠαν ἐμαΐ λδ σαμδοίλ, 
ὦ Ὁ. ἃ οεγίδίϊη ἰοσίδπιθηΐαγσυ ροννοσ τνᾶ5 ἴπ5 ροβϑοϑβοά ᾿γ {δε 

ἀποίδης ἰσγδοῖεῖα (οὗ, στη. 2436 255; 29. 1382 Καὶ. 201); Ὀαῖ 1ἴ ννᾶ5 

{|ππιϊεὰ ΌὈγ ουκίοπι δηά ἰᾶνν (οἴ. Νοννδοῖς, Αγολᾶοί. ὃ 64).---1. δι 
δ «λα σοξηοτοϊορο (3)) ἐλθ ,γεέδο»"η] Ῥτορεσῖυ, γοσοργεῖδε ἀπε 

((. 428), ν!Ζ. 45 Ὀεΐηρ νδῖ δα 15, δηά ροββϑεβϑϑίηρ' γί ρϊς δῦονε 
ἢἷς Ὀτεῖῃγθη.---ν ρίυΐηρ ἀέρι α δἤαγε 97 ἔτῦο ἐπ αἱ ἐλαΐ λέ λαέλ) 
τι, ““« τιομέλ οΥ ἔποο" (Ὁ) "Ἐ). Ὑῆδ βᾶπια ἰαϊοπιδίϊο ἘΞΡΓΘΕΒΙΘη 
τεσυγβ 2 Κ.. 29 (““1εἰ ἃ 5σδῆαγε οὗ ἔννο ἰῃ ΤΥ βρίγιξ [41] ἴο πιο," ἡ.6. ἃ 
βϑῆαδγα ἔνθα 85 ἰαγρα 85 ΔΩῪΥ οὗ ἴΥ οἴμοι ἀἰβοιρίθβ ; τδυ 1 γϑδηκ 

85 ἴῃπ6 βγϑίθοσγη δπιοηρ 1Π6π1), ΖεοΉῆ. 148.--- 7.6 δεργιγεέγρ οΥ λὲς 
σέγοροίλ)] ἴῃ6 ἢγϑι-ἔγυ 5. οὗἩἨ ἢΪ5. νῖγ]6 ροννεῦβ : 80 ὅση. 493 (οἔ 

Εδυδεη), οὗ. Ῥ5. γ861 τορϑδ͵.-- 76 γύρλΖ οὗ ἐλο ,γείδογηι ἐς δ) 
τπόρρίτιρ Ποοα. ἸΏ 50 ἴδ 48 ἴθ πιδδηϊηρ' ἰη Ηδῦ. πιᾶν Ὅς αἵ 411 ᾿ηΐεγγοὰ 
ἔγουτῃι {6586 ἀδία, {πε τεῆςχ. οοη]. τνουϊὰ πᾶνε βοπὶς δυο ἢρ. 5εῆϑε 845 οἷεαὶ 
εερῥοίέσαϊν, ῥῖα»ν ἐδέ νιαςίϑν (οἴ, (τ 247 καταδυνασςειύσας) : 665. ἐγγμέξ ἐπ αἰ. 
φωόνι, τμαριῆι οἱ αὐνιουΐϊέ υἱοϊεπέΐμδ. ἘΝ. ῬΑγαρΏΓΑβο5. ---- κι ππΠη] 2239 
287.62 αἱ. ; οἵ. "2 πη 4Ὁ7,---ἈΠ5}] Αγαῦ. ᾿σπᾶ (πᾶ) 158 0 δε τὠδ»είςσέυε, 
οδεαίφηξ (Οοτ. 20110), 65βρ. Ὁγ Ὀεοοπιηρ ἃ σδρίϊνε, ἵν. 29 γιαξϑό οὐ ἐγεαΐ ας ἃ 
εαῤέέυε (566 65ρ. δῇ, "» πο Ὃν τη θη οαζρετι, 1802, Ὁ. 67 .). ΣῚΡ 
ἰη ΗΘ. πιοδηβ δηδίοροιυ ἴο ἐγεαέ ας α ὡμδγεοΐ οὐ ἀσῤεπαίθηΐ, ἢ ἰῃς 
ἀοαυϊγοά 1468 οὗἉ Ζγεαζίηρ ἐγγοςρογισίδζν, ἐο τμαἰέγεαΐ, ἐο ἀτενεδίσ, ΌΥ ἀερτεινίησ 
οὔ Ἰπάερεηάεπος, ογ ΠΡεγίν, οὐ τεοορηϊζεά εἰρη : οὗ, απ. 168 ([| ““ἴο ἀο 
ννδδὲ 8 σὶρ ἴῃ ομθ᾿β οὐνῃ ἜΥ68 : 50 [ιἅ. 1933), Οη. 4189 Τυά. τόδ δι 19. ἢ] 20 
δόγυδ ΟΥ̓ ἔο ἐποίαυε Οτ. 1τ5}8 Ἐχ. 11}.13 (οἵ, ν,18); οὗ ἃ τννοπδῃ, βρϑοίδ!ν ἰο 
ἐνεαΐ τοἱϊὰ αἱεγεραγα 97 ἈΦ’ τυογιατιῖν γίρλές, ἰο ἀἰελοποιιν.---16, δ2ν κῦ] 53 
--τὐὸ ὃν] ἐπι οπέ 975 ἐπι ῥγοϊέγερε ἕο : οἴ. Ἐχ. 203. 
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{ΠπΠῸ ροπιοη δης ργίν!]ερε5 οὗ [6 ἢγϑίθογη νναῦα ὨΙΡὮΪΥ να]ιοά 

(οἴ. ἅδη. 2551. 84. ,χγ86͵, ΤΠΕ ρῥγαοϑοπί ἷανν ἀοα5 ποῖ ἰηδιϊταϊε {Π6 
τρῃϊ οὗ τῆς Βγβίρογη, Ὀυΐ ἰηνοϑίϑ ἢ 115 σαηοίΐίοη δὴ δϑίδο- 

||Ι5η64 υ5ᾶρ6, δηά σιατγάς [ἃ ἀρδίηβδι γι γαγυ ουγίδ!!πηεηΐῖ. 

18.-21. ΤΊ ἸΠΟΟΥΣΙΡΊΌ]Θ 802.---Α βοὴ ννῆο ρεδγβιβίθητγυ γοίιβας 
ἴο ΟὟΘΥ δ΄15 ραγϑηΐῖβ, ἰβ ἴο 6 γα ρηεα ὃν (πεπὶ ρυ Ὁ] οἷν Ὀεΐογα 

{Ππ6 εἰάετς οὗ ἢὶβ οἱἵυ, δπά βἰοηβεά ἴο ἀβαίῃῆ. Ὁῆ15 ραγίϊουϊαγ 

ΙΪανν ἰ5 ρδου αν ἴο Ὠϊ. ; Ὀυξ τεβρεοῖ ἰονναγάς ραγϑηΐβ 15 ἱησυ]- 

οδῖδά ἴη ἰΠ6 Ὠεοαίορους : ἀδδίῇῃ 15 ργθϑογιθεά τη [π6 Βοοῖς οὗ {ῃε 

Οονεπδηΐ (Εχ. 2116) 8ἃ5 ἴπ6 ραηδῖῖν ἔογ ϑηληρ᾽, 85 δἷβο, Ὀοιῇ 

ἴη {Π6 βδαηια (οάς (2. ν.117) δηά 'η Η ([μεν. 2095), ἔογ ουγδίηρ, 

᾿ΤΑῖδαγ οἵ πιοΐδεγ: ἰὼ ῖ. 2716 ἢε [πὶ ““5ει(εῖἢ Ἰρῆϊ Ὀγ ἢ15 

ἔαϊογ οἵ 15 τπηοῖδοσ ᾿ ἰδ ρῥγοηουποθα δοουγβθϑα.-- δ όδογηε απα 

γεδοιίοις (ΤΌΝ ὝὙ]Ὁ)] [εγ. 538 Ῥξς, γ83.----Ολασίοη (1Ὑγ2)}} 85 Ῥγ. 
1018 2017: δῖε, ὑγοῦδθίν, ἱποϊμαϊηρ ὈΟΟΙΪγ σοτγγεοίίοη (2218: 

οὗ. οἡ 4356; δηά 566 ΡΥ. 1233 2215 2,418. 201δ)---19͵, 4ὦώ «λα ὲ δγέηρ 

λύε γον) τὴηὍῦ 2231. 3, - ὕμίο ἐλ οἱάσγς οΓΓ ἐλε οἱ» νῆοβα 
ἅυῖν [ἃ ννὰ5β ἴο ἴαἶκα σορῃϊΖαηοε οὗ οἴδησοβ δρίηδί βοοίδὶ δηά 

ἔδυ τρῃϊ: 566 οἡ 1013.---Α πῶ προ 66 ραίε οΓΓ ἀΐς ῥίαςο] ἴῃ 
ννδιοῦ τῆς οἰάδτς βαΐ, δη νῆογα ἴῆ6 ἴανν ννᾶὰς δαπηγὶ πιϑίογοά : 

σοΟΠΊρΡ. 2215 251 Κυςἢ 4121, ΤΠΕ ““ραῖε"---πλοῦα ργορεοσγὶν ἴΠῸ 

«σαίδισαν, ΜΙ ἃ ἀδρίῃ σογγεβροηάϊηρ ἴο (ἢ {πιοίκηθ55 οὗ {πὸ 

νν4}} ἰῃ νοῦ 1ἴ ννὰ5 σοηπίτιοίεα, πανίηρ ἃ σαΐα δὲ ἴπ6 ἰπηρθῦ 

αηά ουἵΐεν δηἀ5 (ἢδησς ““Ῥεΐνεεη ἴπ6 ἔνο ρσαΐοβ," 2 5. 182), 

δαηα ἀουδί]ε55 βοδῖίβ δίοηρ 680) 51646---ἰδ (ἢι5 τῇς Οτίθηϊαὶ 

ἔοτυπι; δπά ἴ 5 οἵἵζΐδθη δυάδα ἴο αἂ5 16 ρίδοβε ἴῃ ψῃῖοἢ (Π6 

δαπηηϊπίγαίοη οὗ 5106 τνᾶ5 σαγγ θα οὔ, 6.9. Απ|. 510. 12. 16 ]ς, 

2921 ]οῦ 4121 Ῥς, 12ηδὅ. Οἱ, Ὑποίίθοη, 716 Ζαπαᾶ απα ἐλε 

Βοοξ, ἰ. (5. Ῥαϊεβῖ.) 27 Ε.--- 290. Ζ.ε εἰάθνς οΥ λὲς οἵξν] ὅ8πι. (ἃ 
“ἐπε πιδὲῃ οὗὨ ἢ15 οἷν ᾿" (45 ν.31), ν ϊοῖ, μοινενθῦ, ἄρρεαγβ μδγα 

ἴο δε [ε55 βυϊαῦδία ἰπδη “ εἰάογβ."--  Βεϊηρ) α ρἐμέίονι απαᾶ ἃ 
ὥγμηξαν] ἴπ6 βαπια σοπιδἰπαιίοη (δ 3 δ0}}) Ῥχτι 2525} (οἵ, ν.32Ὁ 
“Ὀ6 ποῖ δηοηρ ἴποβα παῖ ἀγιηῖς ψνῖηθ, {πΠαὶ σγσμαηπορ ΗΕΘἢ 

ΡΟ ἐπεπηβεῖνεβ ἢ; 0) (ρτορεγίν ἃ Ἄφηαρεἶῖθγε}») αἶβο Ῥσ. 281. 

Τῆς νογάβ γα πιδη εν ἱπιεηάδα τὸ ἰπίὶ δὲ {πε ρτοιηά οὗ 

Πα γουηρ᾽ πηδΔη᾽5 οὐϑίϊηδου, {πουρἢ ἔγομι {ἴπ6 πδίυγε οἵ {πὸ 

σϑϑὲ ἵππον νν}}} μοὶ Ὀ6 πιεδηΐ ὄὌχοαρὶ 845 δὴ δχδπ)ρία οἵ ννἢδῖ 
20. ΠῚ 1))2] οὐ ς "5, 
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Πρ Ὀ6 δ! οἡ διιοἢ 81) οσοδϑβίοῦ.--Ἱ, 44] ἐδ τιόη οὗ λὲς 

οἱέν, ὦ. σοπιρ. 1311 (10) χγό 223, « 411," Ὀεσδυβε 1 ἰ5 ἴο πε 
σοπητηοη ἰηΐογασί ἔογ 411] ἴο ἴαϊκε ραζί ἴῃ ρυζείίηρ ἄοννη [86 

ντοηρ: οὗ. τη00)ς,, Νοιίῃίηρ᾽ 15 βαϊὰ οὗ δὴν ἱηνθϑιρδίοη οπ 

{π6 ραγί οὗ (ἢς οἰάδγϑ ηἴο {πῸ συ τῇ οὗ 6 ραγϑηΐς᾽ δ] Ἔρδίίοη : 

η0 ἀοιιϊδὲ [Π1|5 15 ραϑϑεά ονϑγ, 8385 8ὴ υηάεγοϊοοα τπιηρ,, τη 86 

οα56 οὗ ἃ ογίπιῖηδὶ οἤδγρα.---δὸ ζλοι σλαΐέ οχίογρείπαίο, ὅὥο.} 

140 (6)----,δλαν δα ἀπ΄ 7εα7) 1413 (11) 1.,.18 γχοϑο, 

Α5 5δονῃ δῇονο, Ηςοῦτγεν ἰᾶνν ἰηϑιϑβίεα οἡ γεβρϑοῖ Ὀεϊηρ ρα! ἴο ραγεηῖίϑβ, 
δηά Ἡεῦτγεν τπογα} 1515 ὦ ποῖ Ποϑιίδία ἰο οοπιπιοηά {πῸ τοά 85 ἃ βαϊυΐϊδευ 
᾿πϑίγυπηεηΐϊ οὗ εὐποδίζοη ; Ὀπὲ (6 ἔλίμοτγ᾽ 5 δυϊπογιγ ---ἰΠουρΡὮ, δἱ ἰοδϑὶ ἢ δὴ 
δδυΐεν ἀρὰ (Εχ. 217), ἢς οουἹά 5611 15 ἀδυρῆίοςγ ἰηΐο βἰδνογγ--- νᾶ ποῖ 
ἀεβροίϊο : 6 δΔά ποῖ, 45 αἰ Εοπιε, ροῖνεγ οὗ 16 ἀπά ἀδδίῃ ονεγ 8158 50 ; 
ψνἤεγο (45 ἴῃ [Πς οα86 πεγὰ σοηζεπιρ[αἰοα) νος δηὰ ἱηδυθοτγαϊπδίίοη Ὀδοδπια 
ἱηςοϊογαῦϊε, Ὠς οουἹά ποί ἰδῖκα [πὸ ἴανν ἱπῖο Πῖ5 ονηῃ μαπάβ, ἢε πιυβὲ ἀρρεαὶ 
ἴο ἴπ6 ἀδοϊδίοη οὗ δη ᾿ἱπιραγίϊαὶ ἐγσιθυπαὶ (οἷ. Νοννδοῖ, Αγολᾶοϊ. 8ὶ 28, ἐπα). 

ΤὮα ρῥγαβοηῖΐῖ ἰανν νν1}}} Πα γάϊγ, μόννανεγ, πᾶνε Ὀδδη οἴεῃ οδγγια Ἰηΐο ργαςίϊοε ς 
“ἤη Ῥγ, 4017 ἀϊθοδεάϊεηος ἰο ραγεηίβ 18 οἰϊεα 845 ἃ (πίηρ' ψῃϊοἢ Ὀγίηρβ ἃ ππδπ 
ἴο ἃ δα εης, ποΐ 45 ἃ {πῖπρ' ρυπιβῃεα Ὦγ ἴανν" (Κεὶ. 56". Ὁ. 60). 

τ. 16 ὈΟΩΥ οὗ ἃ πι|8]θἴδοίοσ, θχροβθϑὰ, 8. "Η͂ΘΣ Θχθουίϊοι, 

ὌΡΟΣ 8ἃ ἴχθθ, ὕο ὯΘ ἔλθη ἀονχῃ δὰ Ὀυγθὰ ὈθΘίοσΘ πἱρ  [8]].--- 
77 ἐλογα δ ἐμ (159) α τιᾶπιὶ ἃ σἵἴϑι, ὦ 7μώργμθηέ οΥ ἀδαΐξά (105}}] Ζ.6. 
ἃ Ῥτονβά οδρίἰδ] οἤαγρε.---Αημὴᾶ ὧδ ὅς ῥμωέ ἕο ἄραΐλ, αρια ἐλοιε 
λαρρ ᾿έρε ογὲ ἃ ἐγ66] [π6 πχαϊεἔδοϊοσγ ννὰβ υηρ, ποῖ, δ5 ΜΠ 15, 

ἔογ [Π6 ρυγροβα οὗ Ὀαΐηρ Ἔδχεοιίθαά, Ὀὰϊ α,,267 δχαουϊίοη, 85 8 

Δα! ο14] ἀϊσρτδοα (σοπιρ. [05. το 2 5. 413): 1 ννὰ5 Ἴεχρόβῦγε 

Ὀείογα αοά δηά πιδη, ἃ ρυδ]ο ργοοῦ [πὶ [π6 δάεαυδία ρεπδὶν 

δὰ Ὀεεδη ραϊὰ Ὀγ ἰπὶ ἔοσ [15 οξηοε.---28, ὦ δοών σλαλί ποί 

γομαῖ αὐ πρλέ εῤορ ἐλ ἐγέο, ὅμέ ἐλοιε σλαΐϊξ δτγν λἕρε οἡΣ ἐδε 

σατο αν») οἴ. 7ο5. 829 τοῦ (ψβεγε (Π6 Ὀοάϊεβ οὗ {πῸ Κίηρβ 
ἀεξεαίεα ὃν οϑῆυα δα γεπιονεά “δἱ [6 ροϊηρ ἄοννῃ οὗ {Πε 

βη ").---1Ὁγ δ ἐλαέ ἐς λἀαριρεαῖ ἐς σουμγεοαῖ οΓ Οοα, απα ἔλοι 

“λαΐέ ποέ ἀοηίε ἐὰν ἑαμπά, Ὅσο. Ῥτορδθϊγ {πε Ἔχροβδυγα οὗ ἃ 

τπλαϊείδοϊογ᾽ 5 σοῦρβϑα ὈὉΥ ἤδηρίηρ ννὰς5 γοϑογίεα ἴο οἠΐυ ἴῃ {πα 

οᾶ56 οὗ πείηοιβ οἤξησεβ : ἱ{ σουἱά Ἀὲ ἴδκεπ πογοΐογε ἃς 

ΞΙσΙΠοδηΐ οἵ {πὸ οἰγϑα οἵ ἀοά (αη. 411 1. 2728) τεϑίϊηρ 

22. ΓῸ ὈΞΡῸ ΝΌΠ] ἃ σδβε οἴδρροβιζίοη, "Ὁ Ὃ [᾿πληρ΄ αηα ἀσδηϊηρ ἴΠε βεῆβε 
οὗ ΚῈΠ: οὗ, Εχ. 245 ΟἿΟΣ ὉΠ], 15. 325 πρρῷ πριν, ὃς. (Ὀτ. ὶ 188. 1).---23. 
τη Ὀπὺκ τοῦρ 12] “ἃ ουγϑε οὗ αοά "ξξαοουγβεά οἵ αοά (Ὀτ. 8 189. 2). 50 
(ἴ (κικατηραμίνος ὑπὸ «τοῦ θιοῦ), Αα. Τπεοά, (κατάρα θεοῦ [5εε ΕἾ614]), ἘΓ (πια]ς- 
ἀϊοίυ5 α ΠοοῚ, απὰ νιγίυα!}ν 411 πιοάδγηβ. ὙΠογα κνα5. Ὠοννόνοῦγ, ἃ οὐυγγοηῖ 
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ΒΡΘΟΙΔΙΪΝ ὕὑροὴ ἰδ οβδηάεγ; δηὰ δ5 πιιγάεγ, κὸ οἵπογ 

ΑὈοΠΊ ΠΑ 0]6 οΥ 165, ννὰ5 πο ἃ ἴο γεηάογ (86 ἰδηά ἴῃ ν ΠΙοἢ ἴ νὰ 5 

Ρεγρεϊσγαίθα υὑποΐίδδη (Νι. 4.588. [,ὲν. 1854. 21.) 50 ἔπ6 πη ρα τγιθά 

σΟΓΡΒ6, βυδροηάκά «δἱοῦί, ἢ [6 οτπια 45 1 νεγα οἰηρτηρ το 

ἴϊ, δηά (οά᾽5 ουγβα γαϑῦηρ νΊ 51 ]ν ὕροη 1ἰ, δὰ ἃ 51: π|}18γ οἴοί. 

Ηεποσ, ἃ5 βοοῦ 85 ἴδε γεαιυϊϑιῖα ρου] ον ἢ845 Ῥθδη αδἰϊδιηθα, 

1Π6 βδρεοΐδοϊθ 15 ἴο δηά : [Π6 οογρβ6, δῖ βιηβεῖ, ἰ5 ἴο Ὅς ἴδκθηῃ 

ἄονπ, δηα οοπιηλτταα ἴο {πὲ εαγίῃ, δ5 ἃ ἰοΐκεη ἰδὲ 1υϑῖϊος δ 85 

σοπιρίειαα 15 νοῦ, δηά {παῖ [Π6 ἰδηα 845 Ὀδθη οἰδδηβεα ἔγοπι 

{πε ἀεβίεπιοηϊ τηξδοιίηρ 1 (οοΠΊρΡ., ἰῃ ἴπ6 σαᾶβς οὗ τηυγάογ, Νὰ. 

45330ὺ ςο, 1918 219).---σοιγεθα 97 Οοα4ἢ 566 Ὀεΐον. 

ΧΧΊΙ, 1-4, ΟἹ ΘΙ ΘΕ ΘΟΙΣΙΥ [600]1ηρ' δὰ τορατὰ.---ΤῊς ἰοϑί 
Ῥτορογίυ οὗ ἃ πεϊρῇδουτ, ἱξ ἰοιιηά, 5 ἴο Ὀ6 γεβίογεά ἴο ἢϊπ|, οἵ 

ἱΚκαρί ἀπ} δ οἶδιπι5 11, ν.1.3, Αδϑιβίδησα ἰ5 ἴο ὃ6 μοῦ 

Γοηεγαά ἴο ἃ πείρῃθουγ ἴῃ αἰ ΠΠου]ν, ν.". 

1 ΤΠου 50ι.4]ῖ ηοΐ 566 ἴὰγ Ὀγοίμοτγ'᾽ 5 
ΟΧ οἵ ἢϊδ δῇδερ ἀγίνεη ἀὐναν, δᾶ 
άε {Πγ5ε1Ὁ ἔγοσι ἔμθηὶς ἐἦοις ἐλαϊέ 
στγεν δγίρρ' (Ἀδὰ δαοξ ἐο τγ Ὀτγοίποτ. 

Ἐχ. 23} {ποὺ πιδοὶ (πα ΘμσπΊγ" 5 
ΟΧ οΥἵ᾽ 5 8455 ΡΌΪΩΡ᾽ δϑίγαυ, 

ἴπου 5881} 
ϑυγοῖν Ὀγίηρ ἴ Ὀδοῖς ἴο Ὠίηι. 

2 Αῃά ἢ {γ Ὀγοῖμπεγ θὲ ποῖ ηἱρ]) 
αηΐο ἴεο, ἄς. 38 Αηά 50 5ῃδῖ: ἴῆου 
ἄο νὰ ἀίς α55, δηὰ 50 5Πδ]ϊ (δου 

«ὧο νυττῇ 15 σιαγπιεηΐ, δζο. 
4 7λοιε ἐλαϊξ ποῖ 596 τυ Ὀγοΐπογ᾽ 8 

255, οὐ ἢ15 οχ, ἰδ θη ον ἰη (δα 

ὍΝΑΥ, δηά μιᾶς (πγ5εϊ ἔγοπι ἔπ 6πὶ ; 
που 

βῇδὶῖ δυγεὶγ [ἢ (1 6π|} ὺρ τού λ λέηι. 

δῚΓ (που 5Π41} 866 ἴῃς 455 οὗ Πϊπι 
(πὶ παῖε ἢ ἔπεα οουοδίηρ ἄοννῃ 
υηάσν 5 Ὀυγάσδη, που 5η4}} ἔοσῦοδγ 

ἴο ἴεανα ἴἃ ἴο δίπι (αἰοηθ); ἴδμου 
5Π4}} δυγεῖγ ἰοοβϑα 11 νυ Πϊη1. 

Τῆδ ἰᾶνν 15 δον  ἀθηςγ δὴ Ἔχραηϑβίοη οὗ ἰδ ἴῃ Εχ. 235: (ΤΕ), 

νν ἢ πχοαϊ!οφίοηβ, δοσοπιπηοάδίηρ ἃ ἴο {Π6 5ρίγι δπά ροϊηϊ 

οὗ νίεν οὗ δι. Τῇε ““δρεπγ" ἴῃ Εχ. ἰβ5. οί δῦ 6: Ὁ 15 

7ΘννΊβ8 ἱπιογργείδιίοη, νοι ἰγεαϊθα οὐπῦμ 85 (6 οδ]. ρεη. ((η. 2715), "ἃ 
ουγδε--ἴ δ. Τεργόδοῇ, ἰη51---ἰο οὐ "᾿ : 50 α2. Ατιβίοη οὗ Ρε]]α [2πὰ οσεηί.], 
αὐυοϊοα ὈΥ Ϊετγοπῖε, λοιδορία θεοῦ ὁ κριμώμεινος ; Ῥ58.-ἴοῃ. “Εογ 1ἐ 15 οοηίοτιρί 
(κπ»"}) Ῥεΐογε αοά ἰο ἤδηρ' ἃ τιδῃ, Ὄοχοορί δί58 δἴῃβ ἢᾶνα Ἴαυβοά ἴἴ ; απὰ 
ῬὈδοδυβα ἢε 15 πιδάβ ἴῃ {πὸ ἱπιαρὲ οἵ ἀοά, (Ποὺ 5ῃλ!: ὈυγΥ Βιηὶ,᾽ ἅς. ; 
Ἑδϑῆὶ “1 15 ἃ δ!ρῃι ἴο {πὸ Κίηρ (ἼῸ ὃν ἐδηθι), θαοδιιβε πα ἰ5 τιδάς ἰπ 
πὸ παρὰ οὗ οὐ." ὍΠε 5ᾶπιὲ σοηϑβίγ, α͵5ο ὑπάευες (ἢ 6 (ππρταπιπιδίῖς 1) 
ῬΔΓΆΑΡὮΏγΑβαΒβ οὗ Οπα. “ἔογ Βεοδιβε 6 δῖ} βίηπεά Ῥεΐοτο αοα ἢς ἴ58 πυπρ," 
ϑυτηη). “ργορίογ ᾽αϑρῃοπίαπι Πεὶ βδυβρεῆϑβιβ δὶ," ὁ ““ἔογ με {μπδῖ 
ὈΙΔΒΡΒοπιεῖἢ (ΝπυῚ 710) Οοὐ 15 Βυηρ, " δ:λγέ [αποϊεηΐ Η εν, σού. οἡ Ὠΐ.] 
στ πὶ ὑφρῷ βρ. Οοπρ. Πἰρμιοοι, σαλαϊέα»ις,3 Ὁ. 150 (οη Οα]. 413). 

ΧΧΙΙ. 1. τοῦνηπι.. .. πκῚς κα] οἡ 739, 
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ἃη οἱά-ννοτ]Ἃ δπίϊοϊραίίοη οὗ ἴδ βρίτς οὗ Μίι. 53. [Ι͂η ἢ ι. 

ἐς Ὀγοίπογ᾽" 15 δυθϑεςαίοα, ποῖ ἔογ ἴπ6 ριγροβα οὗ Ἔχοϊ αΐηρ᾽ οἣΘ 

ΠΟ πιᾶὺ Ὧὃ6 Δἢ ὁποπΠΊΥ, Ὀιυΐ ἴῃ ογάθγ ἴο πιᾶῖκα ἴπ6 δρρί!οδίίοη 

οὗ {πε ργδθοαρί δ5 ννἀδθβ 45 ροβϑβίθὶβ (οΐ. οῃ 153). Εοσγ “" ἀγίνεπ 

αννᾶν "(Ὁ 7)), ὁ. 6. ρατίβά ἰογοιἷν ἔγοπι ἴπς6 πεγά [Ὠγουρ ἢ 5οπε 

τσ μδρ, οὗ. Μῖο. 46 Ζερῆ. 419 (γὰρ ““ σαμεν ἢ), ΕΖ. 245 15 

(ἢ “τη ρ Ῥδοῖκ᾽).--ἰχέάο ἐλν50 17] 15. 587] 5. ς53.-- - ὃ, 
Αἀάαϊιίοηβ (εχοαρίὶ ἴπ6 “(455 ἴῃ ν.8) ἴο {86 ἰανν οὗ ἔχ. : (1) ξ 

(ἢ6 οννηοῦ Ὀ6 ποῖ δἱ δαπᾶ, οὐ πηΐκηοννη, ἢ᾽15 ἰοσὲ δηϊπιδὶ 15 ἴο 

Ὀ6 Κερῖ {Π1 δᾶ σοπιεβ ἴο οἷαίπι ἰΐ : (2) 411} οἴμεσγ ἰοβῖ ργορεγίυ 

(Πδἴ πᾶ ὃς ἔοιιηά ἰ5 ἴο 6 ἀξδα]ῖ νι δἰ πλ]γῖγν .---ὦ, ζηΖι ἐὰν 

δγοξλον γεφιῖγο 11] οτ ἀογιαρα {ΐ, νὶΖ. ἃ5 βοπιειπίηρ ἴπαΐ δ 45 
ἃ οἰαίπι ἴο: οἵ, 2332(21) ΕΖ. 445 346. 8.10.1 ὉΠ Ἔχργαββοβ πΊοῦα 

{πη ““5βαῖς δἴτεγ" (ΕΝ.), βίοι ννου]ά οοτγεβροπά ἴο 93 (1 5. 
ο).---4. ΤΠπε υποοπηπιοη, ἀπ ρΓΟΌΔΌΪ αγομδῖς, 565 οὗ 31} ἴω 

Εχ. 23ὉὉ τὰ γτερίδοδά δεγε ΌὉΥ πιούβ ογάϊμαγν ρἤγαβαϑβ. 

, ὅ:. ΤῊΘ ΒΟΧΘΒ ποὺ ἰο0 ἰ ΘΤΟΒΔΩΡΘ ΡΑΙΙΩΘΗὗΒ, ΟΣ ΟΥ̓ΒΘΣ ΔΙ 10]88 
οὗ αὐ 110.---Ῥεου] αγ ἰο Ὁ... Νο ἄοιδὲ τπ6 ρῥγοβιδιίίοη ἰ5 ποῖ 

᾿ηἰοΘηἀ6α4 85 ἃ πιο συ] οὗ σοηναπίϊοηδὶ ρῥγορτιεῖυ,--- ποι ρἢ, 

ὄνθη 85 ϑιοῖ, ἴἃ νοιϊά Ὀ6 δὴ ἱπιρογίδηϊ βαΐοριιαγάὰ αραϊηβί 

οὈνίοιι5 πιούδὶ ἀδήρετγϑ,---δις 15 ἀἰγεοίεα δρδίηβὲ ἴππ βιπιυϊδίεα 

σἤδηρεβ οὗ δεχ νοῦ οσουζγοα ἴῃ Οδηδδηϊίζα δηά ϑυγίδη 

μοδίποηΐϊβηι, ἴο ἴπ6 ρύανε πιογαὶ ἀσίογιογαίίοη οὗ ἴδοβα ννῆο 

δαορίαὰ ἔπεπι (οεῖ. Ο7706.3 365). 
Ἀςοογάιϊηρ ἴο Μδογοῦ. ϑαδ [1]. 8, πὰ ϑεγνίιβ οἡ “425. ᾿ϊ. 612, ἰπογε ννδ5 

ἰη Ογρτγι5 ἃ βίαίυς οὗ ὈῬεαγάεα νϑηυβ, δαγδαξενε ςογβογέ σεα νεσίξ πεμλίεδτγέ, 
σένε δεοῥέγο ας παέωγα υἱγιϊέ, Μ ὮΟ ννὰ5 σοηϑιἀετοά ἰο 6 οὗ Ὀοΐἢ 5εχεβ (ςξ. 
ΕἸ115 οἡ Οδίυ!!. 6851), δηά ἴο οηιϊ βδογῆσα νν85 οἤγεα Ὁ. πιο ἀγεββϑοὰ 45 
ννοπιοη, δηα ννοιηεη ἀγαϑϑοά 8.58 πηδῶ : δηα ποῖβυ ργοςοβϑβϑίομβ οὗ (Δ), ογ 

δυηυς ῃ- γι οϑίβ οὗ Ουρεῖς, ἴῃς πιοίπεν οὗ ("6 ν͵οάβ, ραγαάδα {πε ἰοννηβ δπὰ 
Παρ ε5 οὗ ϑυγία, Αϑία Μίηογ, δπὰ οἵποσ ραγίβ, αἰἰἰγοαὰ 45 νοηιεπ, δπὰ 

80] ον ἴπῈ ρορυΐαος ἴο υηῃοῖγν τῖε5 (Αρυ!. είανιονῥλ. νἱϊϊ. ς. 24 ΕἾ ; 
Δυρυβῖ. Οἵἷν. 2 εέ, νὶϊ. 26; οὗ, [υς. οἷο ἄτα δ,γγία, ξϑ 15, 26, ει (αἱ Ηἰεγα- 
ΡΟ] 15); ]εγοόπια οὐ Ηοβ. 412; δηά Μονεῖβ, 26 Ῥλονιέσέον, ἱ. 6ὴηὴ8 .). Αἱ 
Αρδαῖκα, ἰῃ σα ς-ϑγγία, (οηβίδηςζηε ρυΐ ἄοννη ἃ ἰεπιρίε οὗ Αρῃτγοάϊίε, ἴῃς 
Ὀτίοϑίβ οὗ ννῆϊςἢ ἀγὸ ἀδδογι θεὰ ὃν Ευβεῦι5 ἃ5 γύνιδές τινες ἄνδρες οὐκ ἄνδρις, 
σὸ σιμνὸν σῆς φύσιως ἀπαρνησάμιενοι ( Κ7᾽,. Οογιοί. ἰἰϊ. 55), οη δἼοςουηΐ οὗ ἴδ6 
οδαγδοίογ οὗ ἴδε τἰΐεβ σαγγίεα οἡ δἵ [{. 

Α τυογμαρι εὐλαὶ ποΐ τυσαν' απ αγέζοϊο ῥογίαϊμηρ ἴὁ ὦ τιᾶη (Ὁ 

2. Ἰ053Ν)] οὗ, 2 5. 117 1η}2} 7υά. 10}5.18 (η Ἀ).---Ἴ2δπι.. . , Ψ] οὗ τ 5.1.5 
2 5. τοῦ (Ὀτ. 8 115, 5.Ὁ. 1»}.--3. π13}]} Εχ. 228 [,ον, ς 33. 5:0,-- -ὐϑν κῦ] 73. 
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Ἵ22}] 9 15. ἃ νϑῦυ βεμθγαϊ ἴθγπὶ, Ἀρρ! σα Ϊ6 ἴο δἰπιοβί ΔΠΥ ἀτγίϊοία 

ιι56α οΥ Ψοζη, 6.9. νεᾶροηβ (αη. 278), )ενν 615 (2453), ογμαπιεηΐβ 

(αΙ5ο μουξεθῃοϊα οὐ]εοῖβ, ἱπιρίεπιθηΐβ, νθ55615, δζο.), μὸν. 1.44 

(4 “1 ῖπρ οὗ 5Κ1η), 1: 5. 1740 (ἃ 5βμερῃεγα᾽β “" Ῥδρ' ἢ): 1 15 ἔπι 
ἃ τοῦ νν]άσγ ἴογηὶ ἴδῃ ““ βαγπηθηΐ᾽"; δηά ἤδησε ἴδε ᾿πάαβηϊῖα 

τοηάογίηρ οὗ ΑΝ. “παῖ ψ Ὠοἢ ρατγίδϊπθίῃ πηίο.".-- Ὁ» «σδοδο- 

φυόν ἀοοζὦ ἐλόδοο ἐλίηρς ἐς αὶ αδονγηἼγιαΐζογι τρριέο 7ελουαλ] 50 1813 
2516; οὗ, οἡ 735. 

θ-). Α τδὴ βηάΐηρ ἃ ὈΙΣὰΒ ἡθδὺ Ώ8Ὺ ἰδῖκθ {16 γουηρ 
Ὀἱχὰβ ΟΥ [80 θρ 8, Ὀαΐ 18 ποὺ ἰο 8 Κ60 {80 τοῖο. υὶ {{θ:.--- 
Ῥεουΐαῦ το ι. Τδε ἴανν 15 ῬἜΠΕγαΙ οοηδιἀογοά ἴο γί ὑροη 

8 Ὠυμπηδη!δῇδη πηοῖϊνα (οἴ. 255), δηά ἴο ἀϊγεοΐ τεραγά ἴο ὃε 

ῥά ἴο ἴπε ραγϑηΐδὶ γοϊδίίοη ἴῃ δηϊπιδὶβ (οἷ. [μὸν. 2227); πὶ 

Βεηίου (Ζαγίν ἴοδ. 175, Ῥ. 48) ἰπἰηκβ [ἃ ““ταϑδῖβ προ {6 
ἰῴδα ταῖς οὔθ πᾶ αν “τρῶϊ οὗ υδογ᾽ ἴῃ {πῸ Ὀιγά ἴο [πα 

δχίεπίἪὶ οὗ σϑῃβδγιηρ ἰη 115 ργοάιτοα; Ὀιιζ Ομ6 τῇδῪ ποῖ οἶδἰ πὶ δηςγα 

ρῬοββοϑϑβίοῃ οὗ ἰ1."-- Ζλα 12 ὍἪπᾶν ὅθ τοοὶΐ 707 ἐλθσ, ὥο.] 49. 

ΤΠΟ ῥγοπΊῖδα 15 ἴΠ6 58πηΊ6 845 ἰδδαῖ νι οἢ 15 δἰίδομθά ἴῃ 516 ἰο 

πε σοπιηγηδηα ἴο ΡΥ Ὠοηοιιγ ἴο Πιιπίδηῃ Ρραγοηΐβ. 

8. Ηυχμηδη 116 ποὺ ἰοὸ Ὧ0Θ Θηδδηροχθα ὮὉΥ πθρ]θοῦ. ἘΨΘΙΥ 

ΒοιΒθ-ΟΡ 18 ἴο Ὀ6 ὑχονἱαθὰ υὶ ἃ Ῥασδρθί, 8ἃ8 ἃ Ῥχούθουοη ἴοὸ 

ὍΟΒΘ υδίηρ᾽ ἰὖὑ [ὉΓ ΣΘΟΥΘΑΪΟΙ ΟΥ ΟΥΘΙ ῬΌΤΡΟΒΘΒ.---Τ 15 ἴᾶνν αἷ5ο 
15 Ρρδουΐᾳάγ ἴο Ὠϊ.; ὃδυῖ ἃ ργονίβϑίοη ργοπιρίθδα ὈΥ ἴπῸ 58Π|6 

σεηογαδὶ τοίϊνα 15 ἔοι πη Εχ. 2188{. (ᾳ οἷζ ποῖ ἴο Ὀ6 εξ ορβϑη, 

50 παῖ δῇ οΟΧ οὐ δῃ 855 ΠΊΔΥ [411] ἰηΐο 11).---- 4 2αγαροέ] ἃ5 15 
Ψ611 Κποόοννη, ἴδ ἴορ οὗ δὴ Ἐδξίθγῃ ἤοιιξα 15 ἤδλΐ, δηἃ σᾶρδθϊςα 

οὔ Ὀεϊηρ υβδοα ἔογ γεογεαίίοῃ δπά τἼΔΩΥ οἴπεγ ρυγροβοβ (705. 25 

]υά. 1657 1 5. οὔὔΥ. 2 5. 113 1623 ]ς. 221 Τεγ. 1918 Ζερῇ. 1ὅ ΜΙ. 

2417. Αςοἴβ 1οϑ[. 

9-11, Ῥχοβὶ δ᾽ οη οὗἨ ποη- δῦ γ8] σοΙα Ὀ᾽ 8 ὑ10}8.---  ν᾿πεγατγά 
15 ποΐ ἴο 6 δονῃ νι ἀϊβογοηὶ Κιηάς οὗ βϑϑά : ἃ δεϊά 15. ηοΐ 

ἴο Ὁ6 ρίονοα ν»ἱῃ δὴ οχ δηᾶά δὴ 8455 ᾿νογκίηρ' τορείμογ; δηά 

ΠΟ σαγπιεηΐ ἰ5 ἴο Ὀ6 ογπ, πιδάς οὗ ννοοΐ δπά [ἴπθη 'π σοπΠ1- 

8. "50... ΚἼΡ] “Παρροπβ Βεΐογε ἐπες,᾽ 1.5. σπαποεβ δος ἀοηίαν ἴο θὲ 
Ῥείοτε ἴπεε: 2 8. 189 οἵ, 201; (τη. 2413 2729 (Πρ π).-τ- 23 ὃν ΜΠ] ὃν ἰάΐοπι. Ξε 
ἑοσοίλεν τυτίλ : οἴ, απ. 4213 Ηοκ. 1τοῖϑ ]οῦ 48 (26-. ὃν ἃ 6).---8.. ΠΡΨΡΌ] οπῖν 
ΠΟΤΕ : ῬΓΟΡ. ἃ οοπιβηέτιρ ἐποίοβαυγε (( σειφάνη); ΑτΑΡ. 'αφᾶ ἰο λίπαεν, τυΐέλ- 
λοΐα.-τ- τ Ὁ ΟἹ ὉΠ] οὗ, “3 ὈῚ [Π) 218, Ὁ» Ὁ οὐ 7υἀ, οὔ, Ὁᾧ ΟῚ 15) 76Γ, 
265 ]Ϊοη. 1ι15. τοῦθ 55) 33] οὐ 1γὅ. 
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Ὀϊηαίίοη. ὙΤῆ6 πιοῖϊνα οὗ ἴδ ργοδιδιίοη ἄρρθαῦβ ἴο 6 (ἢδ 

ρτοβογνδίίοη οὗ παίιγαϊὶ αἰβι ποι ΟΠ 5 : 5ρ60165---αἱ 16αϑὶ 845 ἴΠῸῪ 

ῃονν οχίβῖ, δηά αγὰ ἱκηοννῃ ἴο ι.5--ασα ἀδϑίσηθα ὃν ἀοά ἴο ὃς 

αἀϊπιίπος (οοπιρ. αη. 111-12. 21, 34.236); δδοῇ ροϑϑθββθθβ 15 οὐῃ 

σμαγδοίοσιβίῖο ἔδαϊΐϊιγεβ ; δηά ἃ ργϊποῖρία ἔπ15 νΊ 51 ΪῪ ᾿ἱπιργεβϑοα 

ΌΥ ἴπε6 Ογοδΐογ προ ἡδίιγα ἰ5 ποῖ ἴο Ὀ6 ᾿τηΐογίογεα νυ ὉΥ 

δῆ. Τῇ βεοοηά ρτγον!δίοη 15 ρθοιπαγ ἴο Ὠΐ. ; [πε ἢγϑὶ δηά 

{πἰγά ἀγα ἔουπά, νι βουΐ νογὺ πιδίεγίαὶ ναγιαιίοη, ἴῃ [μδν. 10} 

(Η), νβοσε πον ἀγα ργεοεάβά ὃὈγζ ἃ ργονϊβίοῃ, ἴο ψηοἢ ποίπίηρ 

σογγεϑροηάς ἴῃ ϊ., δρδιηβὶ ΡΕΠΉΠΕΙΕ, οδίι]ς οὗ ἀϊδετγεθηὶ 

ΒΡΘΟΙ65 ἴο Ὀγοδά ἱορείμεγ. 
Ι͂ἐν. 19.353 ΤΥ οδίί]ς ἵππου 5δδῖϊ 

ποῖ παῖκα ἰο σεηάογ ἴῃ ἔννο Κιηάς : 
97 λοι 5δα]ὲ ποέ οοτο ἐλγνιηεγατα οὐδ τὰν δεϊά ποὺ 5ῃδϊῖ ἢοῖ 5δοῖν ὙΠῈ 
ἔπυο Ζίμας (οἵ 5664); ε5ὲ (6 1} ἵνὸ Κιπάς (οὗ βεεά) : 
ρτοάυος (πν 05) Ὅς ἔοτγξεϊοα (σΊρη), 
(Π6 δεεαὰ ννῆϊοῆ ἰδῃοιι βδοννοϑί, δηὰ 

{πῃ ἰπογοαβα οὔ πα νπογατά. ΘΎΤΎΠου 
5ῃα! οί οἷον ΗΠ δὴ οχ δά δῇ 
8455 ἰορείμεγσ. Ὁ ΎΒοι. 54] ποῖ δηα ἃ ν»αγπιοηί οἵ ἵνο 
ὑνεαγ τηΐϊχοα σέ} (Ἰ)Ό}0), οο] δηὰ Κιηάβ, οὗ πιῖχεά βῃυ δ (1) »9), 5841] 
᾿πθη ἰορεῖΐδετ. ηοΐ σοπΠΊ6 ὕὑρ ὕροη ἴΠ66. 

9, ΝΗ ““νἱπογαγά᾽" ἰακοβ πεγα ἴπ6 ρίδοε οὗ “" δε] 4" ἴἰπ 
[,ν. 15 ποῖ ἀρραγϑηΐ: 85 1ἴ ἰβ πὸ βιιρ]θςοϊ οὗ ἴἢ6 δηΐγα ἰανν, τ 

οδῃ αγαϊν Ὅς πιοδηΐ 85 δὴ δχδπ)ρίὶε οὗ ἴῃ6 Κιηά οὗ ““ πεῖ " 

οοηίοπιρίαϊοά ; 2251. 2419. 2] [ἢ6. ἔννο ἃΓ6 450 ἀιβειηρι θά. [{ 

ἰῖ ΠΛΔΥ Ὅκ δϑϑιιπηθα ὑπαὶ [,δν. ργοϑθηῖβ 8η δδύΐεγ ἔογῃῃ οὗ (Πα 

ἷανν ἴμβδη Ὠιΐ., ᾿ξ 15 ροβϑθία [δὲ ἴῃ τμ6 ᾿ηΐογνδὶ 1 δα ὈδοοπΊΕα 

[ῃ6 οιδίοπι ἴο ρίαπὶ ἢἤοῖἀ5 σϑηεγαι!υ νὰ αἰβεγεης Κιπάς οἵ 

βΒεδα (οἴ. 15. 2825); {Ππ6 Ἰεριϑἰαΐογ, σοῃϑθαιθηί]γΥ, ΠΊΔΥ ἢδᾶνα 

[Δ 0 ΕΠ Υ̓ οοποσάσά τἢ6 ουδίοηπι ἰη συσῃ οᾶ4565, ἀπά ἢανα 5δίϊϑῆαά 

δἰ πη5 61 ἢ σγοϊδιϊηϊηρ [Π6 ργοπιθιτίοη ἴῃ ἴ[Π6 ο456 οὗ νἱποεγαγας 

αἷοηθ. Οἰδογϑ {Π1η1κ (Ππ6 ἰανν οὗ [,ον. ἃ ἰαῖΐοσ δχίβθηβίοῃ οὗ {δαὶ 

οἵ 1. ὍΤῇα δχρίπδίογυ οἴδιιβθ, ν.ῦν, βίδίπρ' ἴἢ6 σοηδεαυξησε 

ἰ τῆς ῥγομιριιίοη 6 αἰδγεραγάδα, ἰ5 ρϑοι]δαγ ἴο Ὁ. ““Βε 

[ογειεα " 15 {π|. δεσονθ λοὶν οὐ βαογοα (Ὁ Ἴ1), 1.6. 6 ἔοτγξεϊεα 
ἴο {πε βαποίιδγυ, ἃ βυποηγπὶ οὗ ΣΡ ΠΠ, ἴναν. 20. 31 105. 6)9; 

σοηρ. ἔπε 54π16 νοῦ ἴῃ [,6ν. 611 8) Νὰ. 171}: (1657, ΤΕ 1αδϑὶ 

νοζάς, “ἰπ6 ςοοὰ νῆϊο δου βοννοϑί," ὅζτο., ἀδῆμα πλοῖα 

αἰ ΕἸ ΠΟΌν ννμαΐ 15 ἰηἰεπἀ δα Ὀγ ἘΥΡᾺ (Εχ. 2255 (29) Νὰ. 182), 
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ν!Ζ. ποῖ οἷν {πε σταίη, νερείδοίεβ, ὅζο., σοννη (ἴῃ ᾿η γιπρειπδηΐ 

οὗὨ τἘ86 ργομιροη) Ὀαΐννεεῃ (ἢ 6 νίηδ5, Ὀι αἷσο ἰἢ6 ρῥγοάιϊιοα οὗ 

18με νίπο5 ἐπεπηβεῖναβ.----10. ΡΙοῸ ΡΒ ἀγα 511} ἴῃ Ῥαϊθϑεϊης βοπια- 
ΕἸπι65 Παιπεββεα ἴο 8ὴ οχ δηά δὴ 8455 (ζοηπάογ, 76η2 Ῥογξ, 

3.28).---11. Τῆς ἴογπι οὗ ἴπ6 βεηΐδησα αἰ ἔδγβ, Ὀὰΐϊ ἴΠ6 συῦδβίδποθ 

15 5δἰπη δῦ ἰπ [ν., ἀπά Ὁΐϊ. Τῇ ρϑουΐαγ, δηὰ ανιάθηίν 

«« (ογείψῃ νοσγά,᾽" ὩΌνΦ, 15 σοπηιπιοῃ ἴο Ὀοϊἢ ἰᾶνν5: ἴῃ Ὀοΐῃ αἷϑο 

{ἢ ἴεγπὶ 15 δχρίδιπθα ; Ὀὰὲ ἴῃ Ὀΐϊ. 11 15 βαιά, πιούα ἀεβηϊεῖν 

{1Πδη ἴῃ ἴκον., ἴο ἀδηοίΐθ ἃ οοπιιπδίίοη οὗ νψοοΐϊ δηά ἴτπεη. 

Οηἷν ἴῃς ρϑγίϊοιϊαγ τλδΐθγδὶ ἴἢι15 βίγὶ θα 15 ἑογθίἄάθη. Τῆς 

πιϊηυΐος ἀεδηϊοης5 οὗ ἴδε ἰαΐογ ἴοννβ. οὐ [86 συδ͵θοϊς οὗ 6586 

ἵδινϑ, 1] Ὀ6 ἔουπά ἴῃ τπ6 Μιβῃηὶςο ἰγοαίῖθα ΑΖ αἵ. 

12. ΤΆ88018 ἴο Ὧ0Θ ΟΙΏ ὉΥ 86 ΙΒ.ΔΘ] 1008, 88 ἃ αἰδυϊποί 0 

Ῥδᾶρθ, ΡΟῚ [880 ἴὉῸΣ ΟΟΓΙΏΘΙΒ οὗ ὈΘῚΣ τη8η0168.---ΤῊΕ ἰᾶνν οούτγα- 

βροπάς ἴο ἴπ6 οἠβ ἴῃ Νὰ. 1557:1 (Ῥ,, ρογῆδρϑ ἴῃ ραγίουϊαςγ Η), 

ννῆογα [π6 οὐ͵]εοϊ οὗ ἴπ8 ἰ455615 15 δἷϑο δχρίδιπβά (ν.390), νὶζ. 

ἴο τεοηγηά τΠ6 5γδο 65 οὗ {δεῖγ ΟὈΠρδίίοης ἴο Τεμονδῆ, δηά 

ἴο οἤροοῖς ἰποπὶ ννεη παν αἵ ἰθπηρίοα ἴο ρυΐδυθ ἴοο Καεηΐν 

Ῥδίβοηδὶ ᾿ηΐογαδίβ οΟὐἠ ΔΠΊΌΠΙΟΏ5.--- 7 υζεέθαἶ οΟγΩς (Ὁ 1) ἕλοι 
“λαϊέ τιαξὸ ἐλεε προ ἐδ6 70:7 σ0771675 ΟΥὙ ἐὰν εουεγίηρ (ἔχ. 

2221] 6ὴ)͵ «οπογοιοΐία ἔλοις σουόγοςί ἐλγεο! ἢ Νὰ. 1588 “ὅν υπίο 
ΤΠεπι, Απά {παὺ 5ἢ.4]1] πιαΐίκα {π6πὶ ἴδ556ε5 (Πν) ὑροη ἴΠ6 
σογηοτα οὗ πεῖς ραγπιθηῖβ (ΠΥ) Γπγουρθοιυς {Πεῖσ ραπογα- 

τῖοησ, δηα (ΠΟῪ 5841} ρυξ προη ἴπε [4556] οὗ Εδοῦῇ σογηδγ ἃ οογά οὗ 

ὍΪας " (ον ἔπ ρυγροββ, παπιεῖν, οὗ ἔδδϊθηϊηρ τ ἴο [πΠ6 ραγπιθηί). 

Νυ. 565 τῶν, νῃοἢ ἀρροαγβ ἴο ᾶνα Ῥδθη [ἢ ποῖα ἐδοἢη]04] 

ἴογηι; Πῖ. Πᾶ5 Ὁ) ἐποϊοίοα ἐλγεσαῖξς οὐ σογας, νν ὨΙΟὮ 15 οι (ἴῃ 

4 ἀϊδεγεηΐ σοπηδχίοη) τ Κὶ. 71] (“ς ψταδιῇ5 "ἢ οὗἉὨ πιεῖ] ψογκ). 

Τῆς τεπηά. “ἔπρε 15 ἰπδοουταῖς. Τῆς χέρι 5 ἃ οογά, ἐπάϊηρ ἴῃ 
4 ἐας56],---(ἢς οοτά, δοοοτγαάϊης ἴο ἴῃς υϑαρὲ οὗ (δε Ἰἰδίογ ]εὐνν8, σοηϑί βίης οὗ 
εἷρσδι τγεδαϑ οὗ ννῃϊίς ννοοΐ, ἰννϊϑίεα τουη δας οἴπογ ἃ ργεϑογιθεά πππιροῦ 
οἵ ἰἰπι65, δηά ἰἰθὰ, δὲ ἰηΐογναἶϑ, ἴῃ ἔνα ἀουῦδὶε Κηοίβ (566 Κιτίο5 26]. 

ΤΟ νγοεΐοῤ., 5.υ. ΕΆΙΝΟΕΒ, ΜῈ ἴῃς 1Πυϑιγαίοη5). ΤΏ ογάϊπαγυ ουἵοῦ σαγπιθηξ 
ὑνόγη ὉῪ ἴῃς Ηεῦγενβ (πῦον οὐ Ὥ3--- ποτε γαγεῖν, ἃ5 Παγα, ΠΙΌ9) τσὰβ ἃ ἰαγρε 
αυδάγδηρυϊαν ρῥίεςος οὗ 5ἰυ δ, ργορδοῖν κὸ (ἢ πιοάεγη 'σδᾶγε, οἵ σοαγϑεῖν 
τνονϑη νοοῖ, νυν ἢ ννὰ5 τἤγοννη τουηά ἰῃς Ῥοάν 5οπιεϊπίπρ ἴῃ ἰπ6 πιδπηογ 

11. ον] [,ἐν. 19.351. Οἰαυποετγίαδίϊη οτὶ ρὴπ; Ὀυϊ ποῖ ᾿Πρτορα ον Ερυρίίδη, 
Ο κίβδηλος ; Ώδηςς Κη. οχρίαΐπϑ ““νονεη δ] 5εἷν,᾿" ἔγοπι (ορί. φςαλέ, τυούετι, 
δηὰ ημα7, ζαῖδο (Ῥεγγοη, ΖὍτ. ΡΡ. 224, 133).--- 12. Ὁ" )12] ἴῃ ϑγυγ. Αγαδ. εἶπε 
τοοῖ 1) ἰ5 ργεβογνεὰ νυ ἢ Πα πιοαηΐϊηρ 20 ἐποΐςἐ οὐ ᾽ατέ (ει. Μι. 27 32). 
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οἵ ἃ ϑοοίςἢ ρμἱαϊά (οἷ. ΒεηΖζίηρονγ, “γελᾶοϊ, Ὁ. οϑ΄ί.); απὰ {656 “ 1.550]}5" 
ψνεγα διιδοῃοα ἴἰο 1158 ἔουγ σογηθῦθ. [Ι͂π ἃ ἰδῖοσ ἀρ, ἤδη (πε εν ογε 
οχι δὰ ἔγοσῃ Ραϊοςίίπθ, 45 ἴῆ6 455615 οὐ ἰῃδ ουϊπια δἰἰγαςίθα ηοίϊςο, ἀπά 

Ιεά ἰο ρεγβεουϊίοη, {Πα Ὺ σνεγα ἰγαηϑίεγγεα ἴο [ἢ ἱπποῦ σαγπιοηΐ; δπά υἱ{|- 

πιδίεϊυ {πα ουδίοπι) ἀγοβα οὗ διίδοξίηρ᾽ ἰπθπὶ α͵5ο ἰο (ες 7Ζαλίέξλ, οὐ χυδά- 
ταηρσυϊίαν πιδηί]θ, ννογῃ δἰ ἴῃς (ἰπι6 οὗ πιογηΐηρ ργαγος (Κιτο, Δ ὦ). 

ΧΧΙ]. 13-ΧΧ]]. τ (ΧΧΗἠ. 30). Δ ατυς γείαζίρ το ἤαγγίαρε 
(δἐε6 αἰδο 2413 2559). 

ΧΧΙΙ, 18-9]1. Ῥχοοθάυγχθ ἰὼ ὃ0 δἀορίθαἃ ἢ [ῃ6 6886 οἱ ἃ 
ὨΘΎ]Υ-Ἰ Δ Υτὶθἃ ὙΥ116 Ὀθίηρ 811θ5θἃ ὮὉΥ ΠΟΥ ΒυΒΌΔηἃ ποὺ ἴο Πᾶγ9 

ὈΘΘῺ ἃ ΥἹΤρΊ.---(1) 1 [πὰ δἰεριίοη Ὀ6 ἔα[5α, [ἢ ρὶγὶ᾽5 ραγϑηίς 
ᾶἃ΄6 ἴο ἀρρϑᾶῦγ ψι ἢ [6 ρῥγορῖβ οὔ {πε ὶγ ἀδμρητογ᾽β νἱγρΊπ Υ 

Ὀεέογε {86 οἰάδιβ οὗ ἴδε οἱἵΐν, ῇῆο δε ἵδη ἴο ριυηὶϑἢ (ἢ6 

Ὠυβραηὰ νὰ σίσραβ, δηα ἴο ἱπῖροϑα προῇ πὶπὶ ἃ ἢἤπεα οὗ 1οὸ 

βἤθ Κα 5 οὗ διΐνοσ; Ὧ6 15 πιούδθονασ ἴο ἴδ Ὀβδοΐς ἢϊς. νἱέδρ, δπὰ 

ἴο Ὀ6 ἀδρτγινεά ἔογ ὄδνοσ οὗ ες γρῃξϊ οὗ ἀϊνοτοίηρ᾽ ογ, ν. 15:19, 

(2) 16 τῆ8 δἱἹδρϊίΐοη Ὀδ ἔσιιθ, δηά ργοοῦ οὗ δ ρὶγὶ 5 νἹΓΡΊΩΠΥ 

Ὀ6 ποὶ ἐογι ποοηλίηρ,, 5ὴ6 15 ἴο Ὀ6 Ὀτουρδϊξ οἷ ἴο {86 δηΐγδησδ 

οὗ δῦ ἔδίῃογβ ἤοιιβθ, δηά ἴῆογα ϑἰοηθβά ἴο ἀδαίῃ ὃγ 186 πιεη 

οὗ πεῖ οἷΐγυ, ν.39.21,. 18, ]αέθ λ6᾽7} 1.6. ἴὰατῃ ἀραϊπϑὶ μοσ, δἴζογ 
᾿ἰβ σᾶγηδὶ ἀεβϑῖγαεβ ἤᾶνα Ὀθθῃ 5διβῆβρα (σομρ. 2 5. 13}5).---14, 
ἤγαριθ αραΐ»δέ δον ποαρίονι σλα»ρε5) ἰἰϊ. σαῤγίοσς ΟΥ τοογάς, ἑ.6. 

Ὀ4561655 4]]16ρδἰΐοηβ, ννδηΐϊοηΐν πιδάδ ἔογ ἴδ 6 ρυγροβα οὗ οδίδίη- 

ἱηρ' ἃ ἀΐνογοας ἔγοπιὶ πού. Τῇ γοηά. “" βῃαπιαῖι [πἰηρς" (ΕΝ.) 

ἰ5 ἃ ἔγεα οὔθ, δπά 85 πο οἷαί πὶ ἴο ρῇῃϊ]οϊορῖοαὶ χαοίηθβ5.--- 

Απώ μέν (᾿) απ ουΐΐ πατπα αραΐμο 167] οὐ ῥμδίϊεὴ (ν.19; οἵ. 
18, ὈΣΣῚ πὐνοὉ}] ἃ αἰβῆσυ!ε ἀπά υποογίδίπ ἐχργεββίοα. ποῦν ἰ5 εἰβεννῃεγε 

“ἐ δοίίοη "; Ὀυὶ ἴξ 18. ΟὐΪγ ἔουηά ἴῃ Ροείγυ (5. ο᾽3 141 δις.); δηὰα “" δεῖβ οἵ 
ννογαβ ᾽" (ΘοδυϊΖ, Κη. Κα.) 15 α εδῖς ἀπ ἀουδίδι! ὄἐχργοββίοη ἔοσ “"δοῖβ 
εἰνίηρ τῖβε ἴο υπίανουγαῦϊας σοπιπιοηΐβ οὐ γερογίβ." εσγῆ. Ὠ11π|. 15 σὶρ ἢὶ 
ἴῃ μανίηρ τεοουγβα ἴο {π6 βεῆβε οὔ {πε γοοῖ ὗν, νυ ῃ ἢ 18 οαγίδί νυ ργαβοσνοὰ 
ἴῃ Ὀῦμπη “το ννοτῖς οὔθ᾽ 5 Ὑ}}1 οη,᾿ δηὰ ἴῃ δηῦνη “ΠΑ η655, οαργῖος"" (οἴ, 
ΕἸεἰβομογβ ποία ἰῇ Ὠε]. οἡ 15. ,' [εα. 4]}, δηὰ ἴπ γεπάογίϊηρ ““ σαργίςεβ οἵ 
νογάβ," ἐξδ. δηΐου απὰ ἀγρίζγαγυ οἤαγροβ. Οὗ (ἢς νεγϑίοηβ, δὰ τεοηάογξ 
ὉΥ ἰαιδῃῇ αὐτῇ προφασιστικοὺς λόγους, οοηπεοίίηρ, εἰν ἢ πα Ατγαπι. κὺν (οἔ, 
Ατγαῦ. 214 Δ) ““οοσδβίοη, οδυβ6, ὑγείαχι" ; β᾽ πλ]αγῖν ἘΠ (““ αυξεΞιεγίίαυς 
οςοδϑβίομθβ αυθυ5 αἰπιείαι εαπὶ᾽"), κὉ (“διά ἄγαν δεν ποῦ ἃ ργείεχὶ ἢ 
ψνογάϑ ..), Ρτορδθίν Οπα. 1 Ὁ ρου πὸ ἼΡ, ἐνδ. εἰἴπεῦ ““ἰπιραΐα ἴο Ποῦ 
οοοξβϑίοῃβ οὗ ννογαβ ({.6. οὗ υηΐαλνουγαῦϊα τεπλδγκ5), οὐ “" Ὀγίηρ᾽ δραίπϑέ δογ 
ρτεἰοχίβ οὗ ννογάβ,᾽ {.4. δοι[οι5 σῆδγρεβ (οοιρ. ἴῃ [ον τοὶ ΟὐΪΥ ΜΈΡΟΣ, 
Ῥυὲ αἶβϑο ηρῷ Πῆρε., δηά κορονη), Ρ5.-- ου. 1) 01 ὙΨ “δὴ οδ]εοϊίοῃ οὗ υνογάβ,᾽" 
ἐ.6. δῇ λάνετγβα οἤαγρο, θη ἝζΖτγα “" πυρῶν οσεαςίονις," ΑΝ. “πῖνε οοοδϑβίοης 
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Ρτ. τοἱϑ Νιι. 1.232 1.36. 857). 16, Φλαΐί δγίπιρ γογίλ ἐλ6 ἐοξόης οὗ 

ζᾶ ἀανηδοῖς υἱγρίρ1}}] ἴῃ6 ργοοδεάυσα οὗ ἃ ργίπηενα- πη εα 

Ρεορίθ. Τῇδε οὔϊογίοῃ ἰ5 ποῖ δὴ 1πΈ} 1016 οης, ἰ{ Ὀαϊηρ αὐ 

Ῥοϑϑιῦῖα παι ἴπ6 αῦβοποα οὗ {πε (οκεηβ τοίεγγοα ἴο τῇδὺ γϑϑα] 

ἔγοιῃ οἴπογ σιιδας [ἤδη (6 οπμα ἴο νοῦ ἰΐ 15 στα βιρροβοά 

ἴο ροΐϊηῖ. Νενογίμοῖθθθ, ἀπιοηρ δὴν Βαβίεση ρθορίθβ, (86 

οἷά δε! πρ᾽ 511} διιγνῖνοβ, δηα πιιοἢ ᾿πιρογίδηοα σοηίηιι65 ἴο Ὀ6 

αἰίδοπεά ἴο ἴπδπι, 45 Ἔν ἄθηοα οὗ 6 Ὀγία δ᾽ 5 σα : ἀπιοηρ' 

16 Ατγδῦβ οὗ Εργυρί, δηά {86 Μοοῖδβ, ἴοσγ ἰπϑίδησα, ἱπιηπ]θα!δίαϊν 

δἴϊοσ {186 σοηδυπιπιαίίου οὗ ἃ πιαῦγίαρα, παν ἃύὰ αἰβρίαγοσ 

οϑίβηϊζδιοιβιυ ἴο {πῸ τγεϊαϊίοης οὗ [πὸ πεννγ-παγγιθα σουρθ, 

δηα 5οπιδίπι65 ἄνθῇ πόσα ρου] οἷγ : Ἐ οἰ π]αγ οσυδίοπιβ ργαν δι] 

διηοηρ᾽ {π6 ν]] Πρὸ ρορυϊαϊίοηβ οὗ ϑυγία δηά Ῥαδϊθϑβϑεμποα: 1 δηά 

τ Πεῖγ ἀθϑθηοα, τη1655 1 οουἹὰ Ὀ6 5Ξαἰἰσ δοϊογ  ἐχρί αἰηθά, νου] 

ὍὈδ6 τοραγάβα 85 υβυγιηρ {π6 ὈτΙάδρτοοπιὶ ἴῃ αἰβϑοϊνἑηρ τῃ6 

ΓΩΔΙΓΙΑΡΈ, ἀηα σοπΊρο] Πρ [Π6 ἔδίπαν ἴο ἔαῖκα Ὀδοῖς ἢ15 ἀδιρῆίογ, 
οὗ βρεεςβ δραϊπϑδὲ ἤογ" ὙὡὍΤῇς πιοδηϊηρ “Ὃ οςςαϑίοῃ, ὑγεϊοχί," δοννανογ, 
ἘΠουρ ἢ Ῥεϊοηρίηρ, ἰο Ατγαπι. κὗν, Αγαῦ. ἐζαλ, απὰ ἴο πιοῦν ἴῃ ροβί- ΒΙΌΙ. 
ἩεὉ. (μενγ, ΜΗ ἘΨΒ. ἰἰϊ. ». 6ς4), ἰ ποῖ οἰπεσννῖβε ὑπαὶ οὔ ἰῆς ΒΙΌ]1οΑ] πϑοὸν 
(οτγ οὔ δε γοοῖ οὗν ρβοηογα!γ). Αα. ἱναλλακτικὰ ῥήματα, ἱπ ἀ᾿οογάδηςε ΜΙΝ 
ἢ 15 ρεουϊατ βῖγ]ς οὗ ἐγαῃϑβϑίβείοῃυ (ῃς γεπάδγεα πον οἰβενμεγε ΌῪ ἐναλλαγή, 
Οὐῦνη Ὀγ ἱναλλάγματα, ὅζο. : 866 Ρ8. 93 1027 18. 4χ' 664 ἰῃ ἰῃε Ηεχδρία, ἱτα 
ἘΠῚε]4΄5 ποίς οἡ ες. 4289: δηὰ οὐ {πὸ βίγίε οὗ ΑαυϊΠα, ΕἸ61 45 Ζεταῤῖα, ἱ. Ὁ. 
»«χὶ ἢ.).---ὖ ον] στὰ τῃς τεηά. αἀορίεα ἀθονςο, ον ΜΝ} πιεδη ὑπαΐθ (141), 
,3ανιφ; ὉὈαὶ, 16 ΠΧ 5ΙΡὮϊΠ65 ἀαοές, 1 νν}}} πᾶν πε ἴογος οὗ αζέαεδ, ἐγεβιδ 

720 (οἴ. 3 ὃΚ 11. 20 1α}7 ἐπ τ 8. 221 οῦ 4.8), Δη Ξ᾽ πιυϑὲ Ὅς ἰηδογίοά ἰη ν.}7 
αν Θατ. 6. πῦκ 310] απ. 20 [,ον. 185-16 2015 15, 83..-- ΜΥΏ] ““ἴο ἢἤπά 

δείϊονισίνιρ ἐο᾽ : 80 ν.1}7. 39 1.5. 123. Ηοκ. 129.---18. “"2}5] Κα, Ἴ2)0, Οτᾶ πΊν}. 
1 (ἢς Ῥεηΐ. (ῃς ,ῶγε. ΠΤ) 15 ἔουηά οηἱγν Ὠὲ, 22,3, (8. πη8586. ἔογπιὶ ) Ὀεϊΐηρ, 
οἰμεγννίϑε υϑεα ον Ῥοϊῃ ρμεπάεγβ (ον ἴπε ἔδηιχ. 21 {1π165, νίΖ. ἡ. 241" 16. Ὁ. 
δδ.1 4.,8.3.12 Γι, 22}. 1δ,16. 30, 21, 23, 3,, 38. 26, 26, 27, 38, 29) : (ἢς Μαββοτγίίθβ, μβούνενθγ, 

αἰϊεεοιεα ἴῃ ἴπ68ὲ σαϑ65 ἴπ6 ἀϑυ8] ἔογηι ΠΣ ἴο Ὅ6 5ιιϑιιυἱεα ἴῃ τοδάϊηρ, 
Πεηςε (πε Οτᾶ πη. Αἱ νι ῃαϊ {ἰπι|6 [ῃς δρίςεπ 5) νεηὶ οὔ οὔ υ86, ννε ἀο 
τιοῖ ἱζποῦν ; 1ἴ ΠΊΔΥ ποῖ Ὦανε Ὀ66Ὼ ὑπηξ1}} δεν ἴπΠ6 Ῥϑηΐϊ. ννᾶ8 80 ἔδυ οδηοηϊζεὰ 
Ἐπδὲ 1[ἰ5 ἰοχὶ νν85 δοηιοά πηΔ4]1Γϑῦϊο, δηᾶ νἢ11|6 ἴῃ ἴῃς τοὶ οὗ ἴα ΟΤ. δα 

Κεῖ ννὰ5 δεοσοπηπγοάδιεα, νἤδγα ἤδοθϑβαγυ, ἰο ἴῃς πιογὰ πιοάδγῃ υὑϑαρο, 
δη ἴδε Ῥεηΐϊ. (ἢ οσἤδηρε νν85 πιδάα ΟὨΪΥ ἰη ἴῃς Οτγᾶ. 

“Ἴεο Αἰἴο. (εά, 1632) Ρ. 322ς (Ρογγ᾽ 5 ἴγαπϑὶ. ᾿όοο, Ρ. 143 .}; Τουτγηο- 
ἔογῖ, ογαφε ἐπ ἐλὲ Ζευα», 1718, 11. 69 ; Αγνίευχ, Ῥογαρες ἃ Οοηείαηξηοῤἕο, 
ὥϑε., τὴ45, (11, 206; Ηδϑὶ, αγοζος, τ781. Ὁ. 102; Νίοδυῆτ, 22 ἐςς». α ΑΙ γαδίο, 
1η76, 1. 35 ξ; Βυτοκῃδγαῖ, 4γαδ. γουεγὸς, 1810, Ὁ. 117, Βεαοιένις, 181,1. 

266,---χυοϊεά ὃν Κηοῦ. (ΟἿ (ον Αἰτίοδ) Ροβί, 4,713. 7μγίεῤγμάδης, ἰ. 8 146. 
1 ΝΝνεϊΖϑβίεϊη ἴω Βαϑίίδπ᾽ 5 2. ,“γ Ἐϊληποῖ. 1873, Ὁ. 2οοῖ. ; ΚΙοίη ἴη τπς Ζ. 

εἷἶες ρωζδοδον }α].- Ῥεγείτισ, 1883, Ρ. 100. 
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αηα τοξιπά (ἢ »γκπαλν (ν.33).---1, δλαπιοζμ ἐδλέίπρε (ἈΝ.}] 566 οἡ 
ν."..- -οργεαΐ (Τα. 825) 2λ6 ραγηηθητ) ἴπα «αὐραῖ ννὰβ υϑεα ἔογ 

βἰδαρίηρ' 'ῃ (2413): ὈὰΓ ρεγῆδρβ 6 ψογά πιᾶὺ 6 πιοαηΐ ἤδγα 

ἴῃ ἃ πΊΟΓΘ »,ἜΘηΘΓΑΙ 56η56 (2118 228. ὅ).---18, Ολαςέϊσο ἀΐνε (ΥἹῸΣ 
ἼΠ}}] νὶΖ. ἢ σογρογδὶ ρυπίϑῃπιεηΐς (οἴ. οἡ 2118) : δοοογάϊηρ ἴο 

705. 427. ἵν. 8. 23, Ὧδ6 τεοεινϑά [6 ἰεραὶ “" [ογίυ βίγιρεβ βδᾶνε 

οηθ᾿ (258).---19, δλαλὶ ἥμ ἀΐηι απ ἀμηπαγεα (5 εἾκε 15 οὔ οὐσεν, 

ομα ρίυο ἔλθη, ὥ.} “πε (02) δ5 Ἐκ. 2132 Απι. 28: οἵ, {πε 
βυῦθϑί. 2 Καὶ. 2438 (ΕΝ. "παρρ.). Τῆα πε [5 ἃ οοπιρεηδαίίοη ἴο ἴῃς 

ἔαῖῃογ ἔοσ {86 πιαϊϊοῖοι 5 ἀδέδιηδεςοη οὗ 15 ἀδιιρῃίογ: 115 δηηοιιηῖ 

15 ἔν 6 (παῖ ραγδῦϊα Ὁγ {π6 σϑάιισεγ οὗ δὴ υπδοϊγοιῃαά νἱγρΊη, 

ν.39.. 4,4 516 «παῖ! δο λὲς (ει ρἢ.) τοῦ δ, ὅσ ο.} ἴῃ βρι8 οὗ 15 εῇογι 

ἴο Ὀ6 τά οὗ ποῦ, 5.6 5411] γαπιδίη ἀξε νι : ἢα 541] δνογ δα δἱ 

ΠΠρογίν ἴο ἀΐνοτγος ἢοτ.---90-21. ΤΏΘ οᾶ56 οὗ {π6 δἱθριίίοη Ὀεϊην 
ἴγιι6.--91, δγίηρ οἱ] 15.---7Ὸὺ ἐδ ϑριέγαηοσ ΟΥΓἹ λ67 γαΐλεγ᾽ς 
λοιι56] 5.6 15 ἴο ρᾶν ἴπθ ρεηδὶίυ οὗ πεῖ δίῃ ορϑηΐυ, ἴῃ ἔγοηϊ οὗ 

[ἢ6 ἢοι56 ψ ῃϊοἢ 586 845 ἀἸϑρταδςαά.--- 7.6 »εθη οὗἹ ἀδν εἱέν σλαϊ 
δίογιδ ἀ67γ, ὅσο.] οἷ. 2131.- Παίᾷ ποτοιρλέ σοηδοίσοοτιδος (πθ:9) ἐπ 
7 γαοὶ] ἴμΠ6 54π|6 γεργοδοδξαϊ ρῆγαβα αη. 247 05. γ16 [ἃ. 205-19 

76γ. 2933, δηὰ νιῆουῖ ἐς 25γασὶ, Τὰ. 1033.34. 2 5. 1.212 (οἷ. ν.1Σ 
{Ππ6 σογγεβροπάϊηρ δά].) [οὉ 4257,---αἰνναγϑβ οὗ δοῖβ οὗ ἱπῃπλουδὶ ιν 

ἐχοαρί οβ. 715 (η δοῖ οὗ ἰγγεὶσ!οη) δπά [0 Ὁ 428 (566 Ὠ111π|.3). 

Ναδαϊ δὰ πεδαϊαλ ατὰ νεῦν αἰῆου ἴο γεηάδν ἴῃ ἘηΡ] 15. ““Εοοϊ," 
αηά “(ΟἹ " (δεβί 65 Ῥεΐπρ' πεοάβά ἔογ (6 πιογα οοπιπιοη Ὁ Ὅ3, 9 Ἴπ, τι Ὃ3, 
πϑλκ) γε ἰπδάεαυδίε, ἀπά βυρρεϑὲ ᾿νγοηρ αϑϑοοίδίίοηβ. Τῆς ἔδυϊι οὗὨ {δε 
πᾶδαϊ ἰ5. τιοῖ ννθα ίκηεβϑβ οὗ γεαβοῦ, Ὀυϊ πιογαὶ δηὰ γεϊρίουβ ᾿ἰὩϑοπϑι δ ἶγ, ἃ 
τοοίςα ἱποδρδοῖν ἴο ἀϊδοσογῃ πιούδὶ δηᾶ γοϊρίουβ γεϊδίοηϑβ, ἰδ ϊηρ ἴο 81 
ἰηϊοϊογαηῖ γορυσϊδιίοη τη ργδοῖῖςα οὗ [ἢ ςἶ41π|5 ννῃὶοἢ πον ἱπιροσο. Ὁπε 
ἰ46459 δϑϑοοϊδιδα νυ (6 παδαζ ἀρρεατῦ πιοϑὶ οἰδαγὶν ἰῃ 15. 225; ἢς 18 ραϊηϊεά 
ἴῃεγα 845 δἱ οπος ἰγγε! ρου δηᾶ σμυτ δ (οὖ. “ΝΑΌΔΙ," 1 5. 255). Τῆς 
ἰογηι ἰ5 ἰῃυ5 ἀρρί]οα ἴο [5γδοῖ, ππαρργεοϊδίνε οὗ μονα 5 Ῥεηςῆί5 (ς. 425), 
ἴο ἐπα ποδίμϑη (3221: "5. γ418. 3), ἰο {ἢ πιδὴ ννῆο οδηποὶ ρεγοεῖνα {παῖ [μογα 
ἰς ἃ αοά (Ρ5. 14} ΞΞ 521}; 566 4150 2 5. 455 14181ς, ,2ὅ [6ζ΄. 171} ΕΖ. 143 "8. 3058 
Ῥυ. 15.310 2033 Τοῦ 2191, λιεδαϊᾶλ, Ὀεβϑιε5 ἴῃς ραϑϑαρε αυοίεά, οσουγβ ΟΠἿΥ 
ι 5. 2535 15. οἱὐ 6 (Π} 2»ο 12 }) 4251. Τα οορηαῖς παδίηίᾷ οσουγα Ηος. 
213 10} ἴῃ [6 βδεῆβε οὗ ἐφρωμοαεσίγ). δϑεριϑεῖίσξες δηὰ δερβείοσϑρισδς ΤᾺΔΥῪ δ 
βυρρεϑβίεά δ5 [δὶς Ἐπρ ἢ δαυϊναϊδηΐβ, ἰξ θοΐηρ υπάεγβίοοά δαὶ ἴδε ἀεΐεο- 
{{νὸ 'βοῆβα" ννῆϊοἢ {παν ρῥτγεαϊοαίς βἤῆοννβ (56 1] Γ ραγίϊουϊατὶν ἰῃ δοὶς οἵ 
ἱπιρί εἰν, ργοῆϊναςν, απ σμυγ ! 5]1η655, δηά [Π δ. 1ἰ 15, Ἰη ἰαςῖ, {πε Ἰδίίεγ ἰάεα5 

νι ἢ ἴΠ6 ἴννο ννογάσϑ, ἴῃ δοῖϊυδὶ υ86, τοδὶν σοηποῖίδ. 

20. π5κ] οἵ. 1.4315.-ἸΚΧῸ) κῦ ἀσυνδέτως, 5. 14.5.17} ---2ί. ΠΠῸ}} 50 ν᾿ ἹΠῸ.: 
566 Ο-Κ. ὶ το. 25.--Π}}}}} ὅαπι. (δ πλΣλ ας, 
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80 «λαὶέ ἐλοι ἐχέσγμηαίο, ὅσο.) 135), 50 ν.23.3 

9, Αἀυ]ίοσγ.--- ἃ πᾶη Ὅς ἐοιπηά σοπιγηϊἰἰηρ’ δά] τογγ 
ἢ ἃ πιο τνοπιαη, Ὀοΐῃ Α|1Κ6 αὔα ἴο θὲ ριυΐ ἴο ἀεδδίῃ. 

Αἀυϊζεγν 15 ἐογδιάάθη, ποῖ οηἷν ἴῃ ἴῃς Πεσαίΐορια, Ὀὰξ 4150 11 

1,εν. 1829 (Η): [πὰ ρϑηδὶτν ργον: 466 ἴον [ἴ πδγβ 15 11 ἀρτβαπιθηΐ 

νυν τΠ6 ἰᾶνν οὗ [,μον. 2010 (αῖσδο Η)ὴ. Τα πιᾶηηογῦ οὗ δχϑουίίοη 

15 ποῖ Θχρύθϑδϑὶυ ργαϑοσγι δα εἰπε ποῦ οἵ ἴῃ ἴνδν.; Ὀπῖ 1 ννὰ5 

τη ἀοτγβίοοὐῦ (οα {π6 δηδίορυ οὗ ν.3}) ἴο 6 ὈΥ βἰοηΐηρ' ; σοπρ. 

ΕΖ. 1τ0688.40 2,45. 41 ἤἸοῇη 85. ΚΓ. Ροβί, 2: γε οηγεοδέ, ᾿. 4.58 ἴ. 

28--29. βοἀποίΐοη.--- ΤΎνο σα565 αγα αἰβιϊηρι ϑῃοά: (1) πδῖ 
οἵ (Πα ρσἱγὶ Ῥεϊηρ αἰγεδάυ Ὀεϊγοίϊμεα ἴο ἃ υβραπά, ν.23.-2, (2) 

{Πδῖ οὗ (πδ ροἱγὶ Ὀεϊηρ υηρεϊγοίῃεά, ν.38:9. ΠΕ ἢτϑίὶ οᾶδα 15 

ἐτεαίεα δ5 νἱγίιιδ! γ μα οὗ δά ϊτζεγυ, ἴῃς σγὶ, αἰζεγ Ὀεϊγοίῃδίὶ, 

Ῥεῖηρ τεσ γάβά 85 ρίεασεά ἴο ποῦ Πιΐυγε Ὠυιϑδηά, 45 ΔΠῪ 85 

1 5ῆε6 ψογα ἔογῃδ! πηαγγιεα ἴο ᾽πὶ; 5δε 15 ἀδϑογι θεά δοοογά- 

1ηΡγ (ν.39) 45 ἢ15 “" ννῖῖε,᾽ δπὰ [8 ρϑηδίίυ (Ἔχοθρί ἴῃ ἴπ6 οδ56, 

ν.95, ψΜἤογα [6 ΡΊΓΙ σδῃ Ὀ6 τοαϑοηδοϊν δοαιεα οὗ ὈΪ]4Π16) 15 

ἘΠΕ 58π|6 85 ἴογ δάυϊζεγυ, νὶΖ. ἀθαίῃ ἔογ Ὀοϊῇ ραγίῖεβ. ΕῸγ 

1}||5 456 {Π6Γ6 15 Π0 ράᾶγΆ]16] ἰὰ (ἢ οἴπογ Οοάδς οὗ (ἢε Ῥεηί. 

(1) Τῆς βεαυοίίοη οὗ ἃ ρἱγὶ αἰγεαάν Ὀεϊγοίῃβα ἴο ἃ υξραηά, 
ν.5:3 ἩΗὴετε τῆ ρεπαῖίγυ ργαβου θεά αἰἔεγβ, δοοογάϊηρ 45 (6 

ΕΊΓΪ ΠΊΔΥ, ΟΥ̓ ΠΊΔΥ ποΐ, Ὅ6 ΓΕΔΘΟΠΔΌΪΥ ἀδεπιεά ἴο Ὧανε δοθῆ ἃ 

ΠΟ ΒΘηΓΙηΡ᾽ ΡΑΓΙΥ : ἴῃ [Π6 ἔογηχεῦ οᾶ56 (ν.325-22) ὈοΓἢ ρᾶγίε5. ἀγα 

ἴο Ὀς ρυηϊπῃεά νι ἀδαΐδ, ἴῃ {ΠῸ ἰαϊίογ (ν. 25:27), [Πη6 πιαη Οηΐγ. 

--,28. Δδείγοξλοα ἐο ἃ γτπη25} Ὀειγοῖῃδὶ 15, ἴηΏ Ἑδϑίθγηῃ σουηΐγιθβ, 

δῇ Ἰπιρογίδηϊ ῥγΘΙ ΠΊΙΠΑΓΥ ἴο πιαῦγίαρε, δηα ἃ πιοζα βοίθπιῃ δηα 

ξοτπιαὶ ργοσδεάϊηρ ἴῆϑὴ οὐγ ““Θησαροπιθηῖ." Απιοηρ [6 

ΑΥ̓ΔΌ5 1 15 ἃ ἰερ αἱ δοῖ, ψνεγθῦυ, ὑροη σοηδί ἀδγαίίΐοη οὗ ἃ ργίοβ 

Ῥαϊὰ (»"αὐγ, ΗΘ. τπιδλαν: οἷ. οὐ ν.39), ἃ ρἹτγ 15 Ββαηάδα ονοῦ ΌΥ 

Ἦογ ἔδλίποσ οὐ σιιαγάϊίδη ἴο πε βυϊΐζογ, δῃα {Π6 πιαγγίαρα, ἃ5 ἃ 

Ἰεραὶ ργοσθάμυγαε, 15 {που Όν τογηιϊηδίθα. ἘΠ [{ 15 ἤθῆσα ἀρραγϑοηΐ 

ΨΥ (Πς βεάποίίοη οὗ ἃ Ῥεϊσγοίῃεά νἱγρὶη 18 ἰγοαῖθα ργδοίοδ νυ 

8.5 ἃ 0456 οὗ δἀυϊΐεγυν. Εοτγ οἵποσ δ᾽ πιϑίοηβ ἴο θοίσγοιδαϊ τη τπ6 

22. ὃν5 πῦ}3] ἡ. 20" 7.-Ὁηον Ὁ2] 2319: 265. Ὁ} Ἅ δηά, 

ΟΠ". δὲς Ελε δεὶ ἄθη Αγαδονη, ἴῃ ἴῃς αδεϊίηρεη ΜΛ ιαςλγίολίεη, 1803, 
Νο. 11») Ὁ. 48οῖ. ; ϑηι, Αὐηολίρ, Ρ. δῖ. ; Βεηζίηρεν, 27εὅγν. Αγελ. Ὁ. 
1.48 ἴ. ; ΚΙείη, Ζ222}α].- Μεγείνι5, 1883, Ῥ. 80. : οἴ, Εἀεογϑμείπι, 2. δ᾽ 7.1. 354. 
Α νεγὺ νεῖν αἰ βιισοά ουδίοπι (Ροβί, γε ον γοολέ, ἢ. 157 ΒΕ,, 174 80. 

17 
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ΟΊ. 566 ν.35. 31. 28. 2οἵ 2830 Ἐχ, 2215(10) 2 5, χἰέ Ηοβ. 2531: (190)... 

24. ὕκίο ἐλ ραΐίο, ὧὥτο.] ἴμ6 ρίαοε. οὗ Ἔχεουϊΐίοη, 85 175.-- 
Ηρ δίοα ([3}}] 566 οἱ 2114.---ῶδ, 4“ ἐδδ τπᾶτι ἑαζο λοϊά οΥ λο7] 
“ἐἔογος θεν" (ΑΝ., ΚΝ.) 15 ἴοο βίγοηρ ἃ γεηάογίηρ : 3 ΟὟΠΙΙ 1ς 

ΒΙΠΊΡΙΥ 20 ἑαζο λοϊα οὐ, 251} αη. 1οἱό δπὰ οἴδηῃ; ἔογ ἴδ ϑδπιῈὲ 

Ρύγροβα ἃ5 ἤδγα, 2 5. 13}}.-96. Αὐδοζὰ τ ἀραΐπ5] 1011. (2) 
ΤΟ βοάμποίίζοη οὗ ἃ οἷγὶ ΨηΟ 15 ποῖ Ὀαίτγοϊποά, ν.25.9. [Ιη 

{Ππ|5 οα56, {π6 βϑαάϊισοσ 15. ἴο Ὅς σοπΊροϊ]οα ἴο ἴακα (π6 ρἱγὶ 85 

Ὧὶ5 να, ἀπᾶ ἴο ἔοτγέειϊς ἴπῸ γτἰρμξ ἴἰο ἀϊνοτοα ποῦ ἀυγίηρ {πῸ 

τοδί οὗ ἢί5 116. ἷΙ͂ὴ Ἰ1ΕῈ Εχ. 2215{. (166) φογγαθρομῃάβ, Τῃουρἢ 

[6 ρῥγονιϑίοημβ δῦ ποῖ απ ἴἢ6 54π|6; ἰπμ6 ϑβεάιισεσ 15 ἴο 

ΡΥ 5: ΠΊΪΑΥΙΥ ἃ ῥγῖοα ἴο ἴπ6 ἔαίποῦ ἔογ ἴπ6 ρὶγὶ ἴο Ὀβοοπια 

Ὧἣ15 να, Ὀὰὲ (ἢ6 διιουηΐῖ 15 [οἷς υπάδεῆησά; δηὰᾶ ᾿ξ 15. ορθη 

ἴο (πὸ ἔδίμπεγ ἴἰο γεῖιθβα ἴο ρῖνα δῦ ἴο πίηι; ἴῃ Εχ. δἷβο 

[Π6 δβάπιοογ 15 ἀεβογθαα 45 υδίηρ᾽ 2όγεμαςίογ (ΠΠ}Β})}, τυ 116 μαγα 
[ῃ6 οσα56 σρηϊοηηρίαϊοα 566 π|5 ἴο Ὀ6 οπθ ἴῃ ΨΏΙΟΝ ,ογὺο 5 

ἐπιρίογεά.---28, Ζαν λοί ο» ἀθ7 (Ὁ ἘΓᾺ)] ποῖ {πε ννογὰ υβεά ἴῃ 
ν.25, (που ΡἪ ἃ βυποηγη οὗ ἴ (αη. 2012 1 Κὶ. 1,χ).---ἄ δε σλαδὶ δὲ 

λὲς εὐὖξό; δ νπαν ποὲ ῥμζ λθρ στοὰν αἰἱῤ λὲς 44)5] ἃ5 ν.19ὺ,--- 

Πωριδὶρα λογ)] ν.3..---Ὧ0, δλαϊ ρίυο μηπέο ἔλθ ἠαρηδοῖς ,αίλον ἤν 
σλοκοὶς 97) εἰϊυον) ἴπ 6 βεάπσογ 15 ἴο 6 σοπιρε ες ἴο ἴακε ἴῃς ρσὶγὶ 
ἃ5 ἢἰ5 νυϊίβ, δηά ἴο ρδὺ (οξ. Ροβί, 2350 ἔ.) (πε ργίοα νοι ὈῪ δποϊεηΐ 

ουδίοπι (ν.33) [Π6 σον δά ἴο ρδὺ ἴο ἴῃ [αίπογ (ογ ἔΔπ|1}γ} οὗ 

{π6 ὑγιάθ. Τῇα ἰεοπηΐϊοαὶ ἴογπὶ ἔογ [Π15 ραγπιθηΐ τνὰβ γπδλαγ 

(ΑΝν., ΕΝ. ἱποχδοῖῖν ““ἀἄοντυ}), ὅση. 2412 Εχ. 2216(17) (πε 
σορηδία νογῦ ἴῃ ν. 186 16), 1 5. 1825 (οἴ. ΘΠ, Αἰὐπισλίῤ, Ρ. 78 ἢ), 

ςογγοβροηάϊηρ ἴο ἴπε Ηοπ,χεγῖς ἕδνα (οὐ ἔεδνα), 727. 16118. Ο. 
21160-102 ὅς, Τῇ δπιοιιηΐ οὗ ἴδε ραγπθηΐ νουϊά ναῦν πϑίιγ- 

ΑΙΪγ ἢ τπ6 ροϑιίοα δηά οἰγουπηβίδηοθς οὗ ἴπ6 Ὀγίἀθρτοοπι, 

ἃ5 611} ἂ5Ἡ ψ τ ἢ (ἢδ αἰἰγδοίοπβ οὗ {π6 Ὀγίάα; 5ο βἤδίκοῖς 15 ργσοῦ- 

ΘΑΌΪΥ παπηθα 85 8η ἀνογαρα: 8ῃ ΟΓΟΪΏΔΓΥ ρῥγῖοα ἴογ ἃ βἷανε ννὰϑ 

40 5δείκεϊς, ἔχ. 2182, 

80 (ΧΧΙΠ. 1). Ῥχοβι ᾽θοη οὗἨ τηδυταρθ τὶ ἃ δύθριμοίθοσ. 

--ΤΙο βαπιθ ργοδιριτίοη (ἘΠ γα Ἐν ννογάθα) ἀρρϑαῦβ ἴῃ ἴνεν. 

28. σκ 21 ὃ}] 22) 2 5. 1353: οὐ 31, 3εὲεὲ Ο- Κ΄ 8ὶ 120. 3.--28. τις 3 5] 
οὐ ἔπε ροβί(ίοη οὗ τισϑ, δες οἡ 20)",------:2Ξ6, Π'Ὸ κ27π] οἷ, 2133.--οἹ' ἜΝ3 
ΠΥ)... .] Απι. κ5}5 15. 298 (Ὠτ. 8 115) 5.0. Ἴ2Ν2).---Ὲ} ΠΥ ἋὋ] οὐ τοῦ.---28. 
ΠΡῚΝ] ἴῃ ρδᾶυβο, ίοσ ΠΤ ἽΝ (ου γ5).--20. πὴ» δκ ππὴ] 211", 



ΧΧΊΙ. 24- ΧΧΊΠ. 2 (1) 250 

188 (Η), ““Τίιε παϊζεάπεβϑ οὗ {ἢγ ἔδί μον να ἴῃου 5ῃα]ῖ ποί 

αποονοῦ; [ἴ ἰς τῆγ ἔδίμογ᾽ 5 πακεάηθϑϑ," δηὰ 20}1, ννῇεγε ἀδαϊῃ 

ἴογ Ὀοΐἢ ραγίϊεβ ἰ5 ργθϑογι θα δ5 ἴΠ6 ρεηδὶίυ ἔογ ἀ!βορβάιθηςδ. 

- ὕπεουον λὲς ξαίλογὶς εζίγε] 580 2730 : οἵ. ““ἴο βργϑδᾶά ἴῆ8 5Κιγί 

(1 5. 2456) “4.) ονεῦ ᾿ ἃ ψοπίδῃ, ΕΖ. τ68 Βυτῃ ,χϑ, ἤρ΄. ἕο ἴο ἴδκα 

Ποῦ 5 ἃ νἱίδ. Ηδζγα ἴπῸ ὄὌχργαδϑϑίοῃ ἰ5 αν θη ΕἸ ἃ ΘυρΏΘΠΊ15Π1. 
ἴῃ δηοϊεηϊ Αγαρία ἃ πιδηβ ννῖνεβ ρα5566, {16 Π15 οἵἴμεγ ργορεγίυ, ἴο ἢ15 

Ὠεῖγ: ἃ 8δοὴ οοιἹὰ ἴπυ5 οἰαίηι ἢ15 δ Πα τ᾽5 νῖνε5 (εχοερὶ, οὗ οουζδε, [᾽5 ον 
τοῖο) 45 ρατί οὗ 15 ἰημπογιίδησα ; δπᾶ ἔπε ργδοῖϊοε οὗ τηδυγίαρα νν11}} ἃ 
βίερπιοίμεον 15 ἔογθι άθη ἔοσ ἴῃς ξυΐυτα ἴῃ ἴῃς Οοτβη (433. Εχδπιρὶε5 (οἵ 
Δ Ἔχοδρίϊοηδὶ Κι πα) ἢ ἴῃς ΟἿ. 1Π]υδίγαϊηρ ἴῃς 5βαπια ουδῖοπι ἄγ ἢ. 3523 
49"; 25. 47; 1622; Καὶ, 23: Ὀυϊ ἴῃ Τεγυβα θηι δυο ἢ αηΐοηϑ να γα 511} σοπηπιοη 
ἴῃ ἴῃς {τἰπὶς οὗ ΕΖεκΙοΙ] (2210), νῆο σοπάδπιηβ ἴπδηὶ (1 νογά8 Ὀογγον εα ἔγοσι 
μεν. 188); δηά ἴῃ ϑυγία πον ἀρρεὰγ ἴο ανε Ῥεεη ποῖ υπυδια] ἰπ [ἢ σίἢ 
οεηΐ. Α.Ὁ. (5π|1}, Αὐρισλέῤ, ΡΡ. 86-9ο; Ο770.3 ,χ60ἴ. : 5ε6ὲ αἷβο Δ ε!]ἢ. 2.6. 

[Ρ. 257 ποίε], Ῥ. 461). 
ἴῃ 1[,ἐν. 1858. 2011. ([ἢς ἐογδίἄεη ἀερτεαβ οὗ δ ἀγα 50 πυπιεγουβ ἃ 5 

ἴο οοπϑίϊζαΐα ἃ Ἰοηρ 115ῖ ; ἤοηςς ἰὰ πα5 Ὀδδθῃ απεδβίϊοηθα ὮΥ ΟἿΪν Οὔς 18 
πλεηξοποά ἴῃ Ὠΐϊ. (5666 ἔννο οἴμεγβ ἴῃ {Π6 ἱπιργεοδίίοῃβ 2723 35). Βγ 5οπὶὲ ἰΐ 
μα5 θεεη ᾿πουρπὶ ἐπαὶ Ὁ. τεΐεγϑ ἴο {πῸ ργομι θείου ἴῃ [κεν. 185 25 γεργε- 
ϑδοηίδίϊνο οὗ ἰῃῆ6 ν᾿ ΠοΙα δογῖθ5 ; θυ δά {15 Ὀδοη {πμς Ὁ τιοτ᾽ 5 ἰηϊδηϊίοη, 6 
ννουϊά δυγεῖὶν πᾶνε ἐχργαβϑεά τ ΌΥ πιεδηβ οὗ βοπια σ΄ἝΠΘΓΑΙΥ ννογαάςα τγοΐοσ- 
δῆς ἴο ἴῃς δηξγα 1151. Οἰποῖβ οοηβιάογ δὶ Ὠϊ. ἜΧΒΙδ (5 (6 δατῖϊογ σίαρα 
ἴῃ ἴῃς ἰὰνν οὗ ἐογρι άδῃ ἀδρτεοβ, ν Πο ἢ να5 δὐξεγνναγαάβ ἀδνεϊορεά ἰπγουΡἢ 
ΕΖ. (22191.) ἰο [πε σοπιργομβοηβῖνα [15ῖ οὗ [,δν. 18. [ἰ 18 παγαϊγ Κοὶγ μονν- 
ἐνεγ (Πδι (Π15 νναὰ8 {86 οὐἱν ργοπιθιε ἄσρτες τεοορηϊβεα ἴῃ {πὸ ρὲ οἵ Ὠι.: 
τιοβὲ ργοῦδθὶν (ν Βεῖπον [μον. 18 Ὀ6 Θαγοῦ (πδη Ὀ1. οὐ ἰαΐςγ) πιαγγίαρ α "ἢ 
8 βίερπιοίπογ, Ὀεΐηρ ργαναδίθηϊ δὲ ες {π|ς, πεεά δα ἴο Ὀς 5ΞΡΘοΙΑ ΠΥ ἑογριἄεη. 

ΧΧΠΤ. 23-9 (1-8). ΟἸ45808 ἴο Ὁ0 θχο]υἀθα ἴτοπι σΘ] ΡΟ 8 601- 
ΤΌ ΠῚ. ὙΠὺῸ} [8Γ86].---ἢ (1)ὴ. Εὐυπυσῆβ ποῖ ἴο Ὀὲ δάπιητεα ᾿ἱπίο 
(Π6 Γπδοογδῖῖο σοιμηπηηγ. “΄ Ῥγαθυ πη ὈΪΥ ἴἰΠ6 οτρίηΔ] βθῆβα 

οὗ 1π|5 γυῖα τνὰβ ἀϊγεοίβα ποῖ δραϊπβδὲ {ῃ6 υὑπέογίαπαίς νἱ πὶ 

οὗ Οτθηΐαὶ ἰγγδηην, δπα ἴπ6 Ηδγεπὶ συβίθη, διυΐ ἀρ διηβί {ΠῸ 

τεἰρίοιιβ πιυτ]δἰίοη οὗ (Π6 (4111, 45 [ποίη (ὧδ ἄδα δνγία, ὃ 51) 
ἀσϑοῦθα5 1 αἱ Ηΐδγαρο!β, ἀπά 45 Βαγάδϑδηθς (5211. .5.)»7. Ρ. 

20, 1. 1) αἰίεβῖβ ἃ ἔογ Εάεβϑβϑα (Ὁυγεΐοη τηϊϑίγαηβί δία). ΤΠῈ 

Ταιίαιϊμα οἵ Βαγάδβδῃθϑ 15, οὔ οουγβα, Αἰδγρδῖῖβ, {πὸ ϑγγίδη 

βοάάδ55"" (ΥΝ.Ε.5.). ΑΑ58 οουτγί-οβῆο!ϊαῖς, δαμοἢ5. ἀγα οἴϊθη 

ἀεριοϊεὰ οὐ {πε Αϑϑγγίαη πιοηυππιθηΐβ, Ὀεϊηρ (ποτα δῇ οὔσα 

ΓΕΟΟΡΏΙΖΑΘΪΕ Ὀγ πεῖν Ὀἱοαίοα, Ὀδαγαάϊθϑς ἴδοα, ἀπὰ ἀοιιδῖα οἤϊη 

ΧΧΙΠ. 1. νῈΝ 7,2. 52) κῦ] “ἃ ρδγα]εῖ ἐχργεββίοῃ οοοὺγβ ἰπ Αγαρῖο, 
Ὠς ὅοεϊε, ἔγαρσπι. ἰδέ. Αγαδ. 248, 1. 3, τᾶ ζασλαίε {γα αἱὲ ζαπαγα"" 
(Ν.Ε.5.} 
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(0.8.3 ςυ.; Ἀδν]ϊηβοη, Απόὸ.  ἤοη. ἴ. 406-408; ἴῃ Ρεγϑία, 0. 

111. 221--223; ἴῃ Ἐργρὶ (αη. ,,γ)3 Ης6Ὁ.), ΕΌετβ, “Ὧρ. τι. ἀΐέ δῦ. 

2) Μοϑδεο᾽ 5, 298). Α5 ἴδε Κιηραοπβ οὗ 5γδεὶ δηὰ [πᾶ δῃ δάορίθα 

{πΠ6 ογρηϊΖαίίοη οὗ ἴπ6 περ: ουγιηρ Π]οΠδγοῦ16 5, δυποἢ5 

ἀϑϑυπιδά ἴῃ {Ππ6πὶ δή ᾿μογθαϑεά γδηΐς δηᾶ ρὑγοπηηδποα (1 5. 8.Ὁ 

1 Κα. 2292 Κ. 86 9833 2211 2412. 15. 2:19 ἴαυ, 203.2419 287 4116). Τῆς 

Αἰ υϑίοη ἴπ {Π|15 νϑῦϑθα 15 ἴο πὸ ἔψο βυγρίοδὶ ορδγδίίοηβ ὉΥῪ 

ννῆϊοἢ {πῸ σοηάτϊιίοη οὗ ἃ διιππσἢ ννὰ5 πιοϑὶ σοπΠΊΟΠΪΥ Ὀγοάυοεα; 

ἴῃ τπιοάσδγη {ἰπι6ς, ἰδῆ ςοοοηά 15 οἔδη γοϑογίθα ἴο ἴῃ ἰδ Εδϑοΐ 

(Τουγπείοτί, Ζῴ6 δουαημέ, 1718, 11. 7; Βυγοκδατγάϊί, μδία, 1810, 

Ρ. 3320 (Κ ποῦ.) : οἷ, νοη Κτεπιοῦ, “τ ρνέστι, 11. 87--80).--- πίον 

ἱμ10] αη. 405.--- ζελουαῆδ᾽ ς αϑςεοηεδὶν] ν.3.5 [Πδπος 1,8. 110 Νεῇ. 121} 
(. 8. 8) Νιι. 168 (Ρ) 209 (Ρ) Μῖο. 251 (ἢ. 2851. Τα στουηάροί [ἢ ς 
Ἔχοϊιυβίοη οὗ διιημιιοἢβ (1 50 ἴα 45 1 15 ποῖ ἃ ργοϊεδί δρϑιηϑὶ 

τυ τ] διίοη ἴῃ 6 σονῖοβ οὗ ἃ μββαίΐπθη ἀ61{Ὑ} 15 ἴῃ 411 ργοθδθι 
ΔηδίορΌΟι5 ἴο ἴπδΐ τεξογγεα ἴο ἴῃ 141: (π6 ἀ6];Ὀογαῖα πιι]δἴίοη 

οὗ [π6 παΐυγα ψῆιοῆ αοὐ ἢὯ45 ρίνϑη ἴο πίη ἰ5 ἱποοηϑιβίθηϊ ψ ἢ 

[ῃ6 οπαγδοίοσ οὗ ᾿εοναῖ 5 ρδορΐία (σοπηρ. 51:Π1|}}8Γ ῬΓΟὨΙ Ι(ΙΟΠ5 

ἴῃ Η, ἴῃ τεραγά ἴο ργίεδίβ [ὰν. 2129, δηά δηϊπιαὶς οἤεγαα ἰη 

βδογίῆοα 222. Ναενεγίμοίοβϑ, ἴῃ [Π6 πλοσα βριγιίιδὶ σοησδρίίοη 

οὗ {πὲ Κιηρσ ἄοηι οὗ ἀοά, ξογπηεα ΌΥ ἴῃ6 ργορπείβ, [Πϊ5, {|ὸ οἴποῦ 

ἀἰδαιδὶγιηρ σάγηδὶ ογάἀϊηδησθθ, 85 ΠῸ ρΐασα; δηά ὃγ [(ἢς 

Ρτγορδεῖ οὗ {πΠ6 Ἔχ! δ (15. 564) (6 δια πυοῖ, ννο ἰπ οἴπογ γοϑρθοῖβ 

15 ἃ ἰογαὶ βεύνδηΐϊ οἵ ̓ εμῃονδῇ, 15 ργοηγ δε δὴ Ποῃουγϑῦϊς ροϑὶ- 

ἰἰοη πὶ ἴΠ6 1464] σοπιπηιηγ οὗ {πὸ ξαΐαγα (οἴ. Αοῖβ 857. 88)..-- 

9 (2). Α ὈαΞκίαγά, Ἔνβη ἴο {πε επί σαηπογδίοῃ, 15 ποῖ ἴο 6η])ΟΥ 

οοπιπιαηίοη ὙΠ [ομονδἢ᾽ 5 Ρρθορίδ. --- Βασίαγ (09)}] Ζεοδ. 

οὐ. Οἱ υπορείδϊῃ οἰγπιοίορυ : ργοῦδοΐνγ ἘδΌΡΙπΙοδΙὶ ἐγδαϊτοη 

(»)εδα»ποΐλ ἵν. 134.: 5ε6ὲ (65. Ζ΄δς. γ81; [νυ, Δ 38. τὶ. τ40) 

ἷβ ΓΙΡΏ ἴῃ δυρροπίηρ {πΠ6 ἴογπι ἴο ἀδηοῖα ποῖ ΡΈΠΟγΑΙΥ ομα Ὀοτη 

οιξ οὗ ψεαϊοοῖς ((ἃ ἐκ πόρνης, ἘῬ Ὧ(6 Ξοογίο παξμ5), Ὁ (Π6 οἢἥ 

βργηρ οὗ δὴ ἱποδϑίιοιιβ ππΐοη, ογ οὗ ἃ πιαγγίαρα οοηίγδοίεα 

νὶτη [6 ργοδρΙ64 ἄσρτοαβ οὗ δπημν (1μαν. 186:20 2103): 

{πῸ βἴδαϊῃ οὗ {ποῖγ ὈΙΓΓ 15 ἴο οηρ ἴο βδυοῦ δ5 ἴπεβθ, ἱποϊυάϊηρ 

ὄν {πεῖγ ἀεςοδηάδηϊς ἴο [ἢ6 τοπτἢ ρσαηοδγδίϊοη, δηά ἴο ρῥγόο- 

2. "91 ΨΚ] [1ἰ{, ““τννουπάςά ογεξιμλροι .) γι βαρ" ((:65. Ὠ111π|.}, νἹΖ. 
οὗὨ {{Ἰὸ 265765.---3, ὃ κϑ' κὑ] ἕο (ῃς ὑ οὗ τγοΐδγοηςς, οὖ ν. 9 1,5πὶ. 110, αἰϑὸ 

ὅπ. 139 χ]δ. Καὶ, ' 835 1419. 5. 112 (265. ᾧ 8 8). 
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οΙαάς τπ6πὶ γοηὶ ραγορδῖηρ ἴῃ ἴπα [11 ργντορος οὗ πιο οΥ- 

ΞὮϊρ ἴῃ {86 ρβϑορῖε οὔ 6ο6.---4--2 (8--6). Τῇ ᾿Απηπιοηΐϊΐα δηά (6 
ἹΜοδδιΐα ἀγὰ ἴο Ὀ6 ρἷαςεά οἡ {ΠππῸ 58π|6 ἔοοίηρ΄ 45 ἴῃ Ὀαβίασγά, 

Οη δοοοιηΐ οὗ ἴπεῖγ δηοδϑίούβ᾽ υηἰτιθηαϊγ γοδϊπηθηΐ οὗ [5γδο] δἱ 

ἘΠαὸ {1π|6 οὗ τῆς. Εχοάιι5.---εσαμδο ἐλεν νηιϑέ γοῖς πο τοἱζὰ δγεσά 

([5. 2114) απᾶ τοΐδλ τοαΐο7] ποιῃϊηρ᾽ 15 βαιά ἴη Ὁ. 2196. γεβρβοίηρ 
τῆι οοπάιιοϊς οὗ {πε ᾿Απιπιοηϊΐο5 τονναγάς ἰϑγϑρῖ ἴῃ 239 1Π6 

ἹΜοδρθιίαβ,. 1 15 ᾿πιρ] 164, Ξο]4 [πὸ Ισγδϑος Ὀγοδά δηα ψνδίεσ ἔοῦ 

ΓΆΟΠΕΥ (566 ἴπ6 ποῖα {Π6γο).--- ρ, ἐδ τοαν, τολόπ γὲ σαγμθ )ογίλ 
οπξ ΟἹ Ερν2έ] 50 249 2517: ἢδγα, δῖ δῃν γαῖθ, νεγα [6 γεΐεγεηοα 

15 ἴο ἃ ἀδίε δἱ [6 οἱοδθ οὗ ἴῃ 40 γϑαῦϑβ᾽ ᾿νδαπάδγιηρβ (οἴ. 214), 

πε Ἔχργθϑϑίοη “ἜΘ γα σδπι6 ἔογίἢ ουὧἱ οὗ Εργυρῖ᾽ οοιϊά ποῖ 

αν ὥδθη τιδοὰ ΌὉΥ 4 οοηπίοπιρογαγυ, τ ρ Ὀυδ 51Χ πιοηςἢβ 

αἰϊεγιναγάβ, Ὀυΐς Ὀεΐγαγβ ἴδ νυγῖῖεγ οὗ ἃ ἰδίεγ ἀρα, ἴῃ ψνῃοἢ {Π6 

40 γεαῖβ μαά ἀνίπαϊεα ἴο ἃ ροϊηί.---ὃ (4). 44 δεσαέδο ἦ6 
δίγοά αραΐμο ἐλσο δαϊαὶ ἀνε, 5ογι ΟΣ 86 ο»] ““Ὧε" 15 [6 Κίηρ᾽ οὗ 
Μοδῦ (Νιι. 225 δχο.) : ἴ[π6 ᾿Απιπιοηϊῖαβ ἀγα ποῖ πιδηεοηθα ἴῃ 
σοππαχίοη ἢ Βαϊ δ΄ δη.--- τ γορι οέλον οΥ 4 γαρ-) Ναλαγαΐηι) ἴῃ 
Νιι. 228 ““ Ῥεΐϊμπογ, ννῆιοῖ 15 Ὁγ ἴπς Εἰνογ᾽" (6. [ῃς Επρῆγαίθ5), 

ῬτσσυπδΌΪν ἰάθη αὶ τὶτῃ πὰ Ριΐγα οὗ ἴπ6 Ἰπδογιρίοηβ, οἡ [ἢ 6 

Ἡεείορη Ὀδηϊ οὗ ἴῃς Επρῆτγαίεβ (ΧΑ 7.3 155 1.). Αγδπι- Ναῆδτγ- 

Αἰπὶ (΄Αγδηὶ οὗ {π6 ἔπνο γίνε " -- Μοβοροίδημα), ἃ5 ὅη. 240 

]υά. 4,48 Ῥ5. ὅο ἐιζοϊ.---0 (ὅ). ΤΙΝ ἱπιεηοη οὗ ἴἢ6 Μοβδθϊταβ 
ννᾶ5, πονανογ, ἔγικίγαϊοα ΓΠγουρ ἢ [Θἤπονδῇ 5 ἴονα οὗ ἴϑγϑϑί. 

ΎΤΠε Υνντίϊοσ ἀν81}5 μι πηβοὶ οὗ {πΠ6 ορρογίπηϊν οὗ 5 1η 5501 Πρ’ 

οὐ ἃ (τὰ ὑρόοη νὩϊο πα αν σύεδὶ βϑίγεβϑ (γ8 δις.).--- 7, μγρηδαῖ 

2.6 στγ56 ἑπέο α δἰθεεί,,} Νὰ. 23}1. 35. 2410. ἢ (6). ΖΤίοι «δαὶ 
γηοΐ σοοῖ ἐλοῖν ῥέαοθ ον ἐλεῖγ ῥγοσῤορέν, αἰ ἐὰν ἐανς )ὺν ουο] ἴοτ 
1Π6 Ἔχργοβϑίοηβ, σΟΟΠΊΡ. Ϊογ. 207 ΕΖγ. οἷ3 (ἃ γϑηλπ!ϑοθησα ἔγοπὶ 

{πΠ6 ργεβθηΐ ρᾷ55866) ; αδἷβδο [εγ. 4284: οὐδ ἐὰν ὅα»)ὲδ, ἃ5 τ2ῖθ, οἵ. 

22.9.29. Ιςγδοῖ ἰς ποῖ ἱπάθϑά ρογπι θα ἴο μαῖα [ἢ6 ᾿Απιπιοηϊε 

οὐ ἰῆε Μοαδρίίε; Ὀυΐ 11 15 ἴο γειηδιη ρογηηδηθηίς ᾿πα!ἔδγεηΐϊ 

ἴο [πεῖ ννεϊΐαγθ. Α5 ἴῃς πἰϑίοσυ δρυπάδηςυ σἤονδ, ἢοϑί]6 

τοϊδί!οη5 ΨΟΓΘ νεῦῪ δρὲ ἴο πιδηϊξεϑσί {πεπλϑεῖνοεβ Ὀαΐννθθη (Π6 

Ιϑγδοῖ ας δηᾶὰ (ἢεῖὶγ ποσροιτα οὐ ἴῃ6 ορροϑβίί(α 5146 οὗἉ (6 

Ὠεδὰ 564; δηὰ ὃν {δε ργορῃεῖβ οί παίϊοπμϑ ἀγὲ ἀεριοϊθα ἴῃ 

Δη υπηΐξανοιγαῦϊα ᾿Ιρδῖ, ΜοδΡ Ὀεδίπρ οπατρεά νι δϑϑυπηρ᾽ 
8. “} 101] 18. 211": 4150 ΜΙ. 65 Ψ. 953.---Θ. ᾽Σ) πῶ κ κ}] 1058. 2419: οἷ, οἡ χϑδ, 
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τοννατ 5 [δῇ ἃ ἢαυρπίγ, ἱπάδροηάσδηϊ διιτυ86 (15. 16 Τ7ετ. 

4836. 329. 42 Ζεαρῇ. 28), δηά {π6 ᾿Απιιηοηϊαα  ᾿ναρίηρ οταοὶ 
ἀρρταϑϑῖνα νναῦβ (4π|. 113), ἀπ ν ΠΠ Ἔχ ηρ π] Δ] ΟἹ Ο5]Υ ονοῖ 

]υἀΔ4᾿ 5 πιϊδίογίυαπηα (Ζερῆῇ. 28 ΕΖ. 2189 (28) 25.8.6), Μ᾽, ἐδ (8-δ) ἅτε 

ιοίεα (1 δὴ δρυιάρ αὶ ἰογπι) τη Νεῆ. 131-32; δπά Νβεῆῇ. 138 ἀο- 

βοῦῖραβ μον [6 ρῥγίποιρία Ἔεπιθοαϊεα ἰη {π6πὶ ννὰ5 ᾿πχπιοαϊαδίοϊν 
αοϊαὰ υὑροη.---8-9 (-8). Τῇε Εάἀοηχῖα απά {π6 Ἐργρίΐαη, ἢον- 
δνϑῦ, πᾶν Ὀ6 δάπηιοα ἴῃ (ἢ {π|γὰ σαηδγαίίοη, ἴΠ6 ἔογπιογ 

Ὀσδοδιιθα ἣ6 15 [9 0615 “" Ὀγοίπογ,᾽" ἴπ6 ἰαϊίοσ θδοδιιθθ [ϑγδοὶ τνᾶς 

ΟὔΟΒ6 8 50] γποῦ ἰη δα ἰδΔηά.---8 (7). Ζλοι, «λαϊέ ποί αδλοῦ απ 
ἘαονεἴΖ6, )0γ 16 ἐς ἐὰν δγοΐλο7) [ἢ ἔδει ηρ8 οἵ γί ναί γυ δηὰ μοβε ν, 
ργανδίεηϊ σθηθγα Υ Ὀεΐννθεη ἰσγδοὶ απ Ἑδοπὶ (οοπιρ. αη. 253 

270 Νιι. 2οἸδ.31 2 5, 818 (ἘΝ. »»..)14 1 Καὶ. σας Απι. 111 [6ζ. 401. 
ΕΖ. 45 15. 34, ὅς.), ἀγὲ ἴο 6 ονογγιιϊθαὰ ΌῪ ἴῃ6 τγϑοοϊ]δοϊίοη οἵ 

[Π6 [165 οὗ οοηϑδηρυϊητν ννηϊοῆ Ὀοιηά [6 ἔννο παιίοηβ ἱοραίβετγ 

(οξ. οη 28).---Τἄοιε σλαίέ ποί αδλογ απ Ἐργρέζαγι, δοσαιδο ἕξοι 
“οὐδέ α 5(»γΩ40Ὲ}7 1π ἀξ ἑαπαᾶ (1ο19)}] [ἢ6 σαβεὲ ἢ Ἐργρὶ ἰδ 
5 Π}11ὰγ. [1}η ϑρὶίε οὗ ἰῆ6 Ἐργρί[Δη5᾽ ορρτγαϑϑίοη οὗ [ϑγδεῖ, ἴῃ 

5ρ1[6, ἴοο, οὗ πε ἀϊδίγικι δηα βυδριοίοη ΜΙ νοῦ [ἢ ργορδεῖς 

νίαννοὰ τΠ6 ροϊ σαὶ ἱπιογίεγεμοα οὔ ἴῃ Ῥῆαγαοῃβ ντἢ (ἢς 

ΔΙδλιγς οὗ Ῥαϊδβδίϊης (σορ. οὐ 1716), (πΠ6 ἰ5γϑϑὶαβ δὰ οποε 

Ὀ66η 50701721675 ἴῃ {μεῖς απ ; δπα {δπ γεοοϊθοίοη οὗ τῃϊς ἴδοῖ 

5δοι]ά βοξίδη {πεῖὶγ διε πᾶθ ἰονναγάς ἴΠ6η1.---ϑ (8). Ολέιάγοι 
ἐλαΐ αγὸ δογη ο ἐλθηε οὗ ἐλε ἐλέγε ρεπογαξίονι) 1.6. τς ἀδϑοδπά- 
δηΐδ, ἰη {π6 (Πιγὰ σαησγδίίοη, οὗ δὴ Ἑάοιῃί, ογ Ἐργριεπ, 

βοι (16 α ἴΏ Οδηδδῃ, πα σῆδγε ἴπ6 11 ρσινιθρος οὗ [Π6 ηδίϊνα 

Ιβγϑεῖιῖα (οὗ οοισβδα τροη σοπάϊτοη [δαὶ ΠΟΥ σοηδοηίθά ἴο ὃς 

οἰγουπιοῖβοά, δηὰ πδάβ ἃ βΡἜπογαὶ ργοίαβδϑίοη οὗ 5γ86]}᾽5 ξ411}). 

1 15 ργοῦ 6 (πδὲ υπάδγ [ἢ6 ᾿ποπδγοῦν ποῖα 85 ἃ ροοά ἀδδὶ 

οὗ :ηἴούοοιγθα θαΐννεθη Εργρῖ δηὰ Ῥδίθϑίηθ: [βσγδο 65. γα 

τπθηςοη6 4 πλοῖα [ἤδη ΟΠσΘ 85 νιϑι(ηρ Εργρίῖ, ἴῃς ττίϊογα οἵ 

{ῃῆ6 5απὶ|Ὲὸ ρουϊοά ϑδῇον σοηβίἀσγαῦϊας δοαυδϊπΐαποα τυ τἢς 

ῬΘου] ΠΥ ε5 οὗ (ἢς Ερυρτίδη οἰϊπηαῖθ οὐ 501] (15. 19; Απὶ. οὗ 

Νδῇ. 480 7εγ. 467) ; δηά πο ἀουδὲ Εργρίίϊδης ἰγεαιθηι νἱϑιοα 

Ῥαίεξίηθ ἴῃ ἃ 51Π|118Γ ννᾶΥ. 

7. τοῦῦν στη κὐ] ]6γ 297 48’ (Ὁ) ΕΖγ. οἱ2 (Ἑ Ὀπϑιοὶ, 88 Βεγο).---θ, 1ἰ ἰβ 
Ῥείίετ, 5υηϊδοίίςα!γ, ἴο ρίαςς ἴδε δίμβηδῇ δὲ 5},--- Α5 ἔος τῆς Ἵδιϊάγοη 
0 5841} Ὀς Ὀοτγῃ ἴο (ἤσπι, ἰῃς {πἰγὰ σεηογαδίίοη πηᾶὺ εηίοτ,᾽ δος. 
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10-1ὅ (9-14). Ου {880 ΡΟΣ 8δηα 6108}11}088 οὗὐἠ [88 681}}.--- 
νΏδη Ιϑγααὶ 15 ἐσησαρεά ἴῃ ἃ πλΠἰΠαγν ἐχρϑάϊίοη, ἰἢ6 σΑπρ 15 

ἠοῖ ἴο Ὀ6 ἀεῇϊεα ὃγ [ἢ6 ρύθϑθηοα πὰ 1{ οὗὁὨ δὴν δοοϊάθηςαὶ 

Ρο Πυοη, ν.11-13 (1011). δΔηᾷ 4 ρἷδοβ ἰβ ἴο Ὀ6 τοβεγνϑά οιγϑι 8 

(Πς σἀπὶρ ἴογ {π6 πεϑοδϑϑιίδ5 οὗ παΐυγα, ν.15:-16 (12.:.) 0 ἢδς ὦ 

ἰανν ἀπαίορσοιιβ ἴο ἴῃς ἢγβδίὶ οἵ {656 ργονβϑίοῃβ ἴῃ Νὺ. 518, 

ποτα ἴ 15 ργαϑοσιροα πὶ ὄνεζγοησ, οὗ εἰἴπονγ βαχ, νῆο ἰ5 ἃ 

Ιδρδζ, οὐ 85 δη ἰβϑ5ι6 (566 [,δν. 153" 19. 26), ΟΥ̓ 15 πποίδδη [Πγου ἢ 

σοηΐδοίς νυ ἃ οούρβα (Νὰ. 10}1 4119), 15 ἴο Ὀ6 δχοϊυἀεα ἔγοπι 

{ΠῸ σδρ : δι [ἢ ἵννο αν ἀγα ποῖ [ἀθπίιοαὶ; ἔογ ννἢ6 [(Π6 

Ρτοδιδ!όη ἴῃ Νιι. 15 πλαοἢ πιογα σοπιργομθηβῖνα ἤδη [δὲ ἴῃ 

ι., {π6 ραγίουϊαῦ οα56 νὨὩ]οἢ 15 δοηθ οοηξοπιρίαϊοα ἴῃ ὮὈ[ϊ. ἰ5 

ποῖ ἱποϊπαθά τη Νιι. δἱ δ]].---10 (9). Ἡλιϑηι ἑλοις ροεϑςί )ογλ] 2οἱ 
2110. -7Ζάοι, τλαϊέ ζεοῤ ἐλδ6 (22) ον φυόνν ουϊ] ἐλήη] {.6. (μετα) 

ἔτοπι τνμαΐθνοσ 15 σοην θη ΟΠ ΔΙ ἀΠΡΕσοΠΊ ΩΡ: οἷ. 17] (ΡΕ1]. ἡ... 

--Ι1 (10). Τλαξ ἐς ποί οἰδαῃ ὃν γέαδοτι οὗ ἂρ ασοΐάοηξ οὗ ἐλ πὲρλι) 

566 ἴον. 1516.---1ῷ (11). ,.͵Χ6 «λα δαέδλε ἀίριδοί τοΐξλ τυαέϑν; αηα 

“οὐδη ἐδε σμρ ροθέλ ἄοτοη (165 2418 [05. 8329) λφ σλαϊὶ οοριθ τυϊλ γι 

ἐλ6 σα»}}] ἴῃς ρυγιβοαίίοη δη]οϊποα ἀρτθαβ ψ ἢ ἰδὲ ργαβογιρεά 

ἴη ἴμὲν. 1:ο1]6 πὑηάδϑγ ἴῃ σδπια οἰγοιυτηβίδησθϑ, “ὁ Ὧα 5ἢ 411] Ὀδίῆθ 

41} Ὧἣ15 ἤσβῇ ν ἢ νναΐογ, ἀπά Ὀ6 τἱποΐδδῃ ὑπι1}] [ἢ6 ὄνθη.""---- 

14 (18). 4 2αὐάϊο (ΠΠ)] τς ννογὰ σοπιπιοην ἀδποίεϑ ἃ Ζθρζῤίη 

οὐ -26ρ (χα. 431-23 κ26 47.), Βοπιδίϊ 165 8 2έρ οὐ παῖ (15. 2233) : 

Παγα 1 πγιϑὶ ΞΙ ΡΥ δη ἱπιρίοπιθηΐ οὗ β᾽ πη γ ἔογπι, συ τἀρ]6 ἴον 

ἀιρσρίηρ ἴῃ {Πδ στουπά.---18 (14). ΤΣ τεάβοη οὗ [με ογεροϊηρ, 

ΡΓΟΠΙΌΙΙΟη5, νὶΖ. 1εϑὲ ᾿μονδῆ, ννῆο δοσοπίρδηϊθβ ἰϑγαρὶ ἴῃ [5 

ννᾶγϑβ (201- 4), θ6 οδϊρεα ἴο νι μάταν ΗΙπι56 1 ἔγοπη [6 σδπρ 

(οἴ. Νιι. 580)..---γαϊκοίᾳ (ἼΡΠΠῸ)] τπὲ λήζλ. σοηυρ. ἰ5. βίγοηρογ 

10. ΠΟ κυπ 33] ““ψ ἤδη που ροαϑί Τογἢ ας ἃ σδπῖρ" : οἷ. 2 Κ. ς3 “"Απά 
Αγδπι ὈΤΠΣ ἸΜΥ οΑΔπια ἔογί ἢ ας πιαγδαυάιηρ Ὀδηκ5,᾽" ὅζο., Π)ΠΌ, ὩΣ 712, Ὀοίη 
δοσιβαίϊνοεϑ ἀεἤηΐϊηρ λοτυ ἰῃ6 »οἷηρ ἔογίἢ ἰοοῖς ρίαος (Εο. 8ὶ 2ηρορ; 6-Κ. | 
β 118, 5 ε).---11. ΠΡ] 52. 6. οὗ πηῇ.---18. 3» π)50] απ. 2455} : οὗ, Ἴρ3(5) πυθὺ 
Ἐχ. 1427 Τυά, το’ δ 58. 4651.---18, 0] ἱ.6. οἰαΐδ, ῥασε: οἴ. Να. 217 [εγ. 65; δηά 
ου 257---ἼΔ, Ἴ)Μ] ΟΠΪΥ Παγο. ΜΝ}"}, ϑυγ. φαΐηο, ἰι5 ἃ σοπιπιοη Αγδπι. τνογά, 

πιοδηίηρ, τυεαῤονῖ (-: ΗςὉ. ν53): ΚΥῚΝ ἴῃ Ο᾽ (Ἰπ ΣΝ Π3 φιΐυον, [1ξ. σεσφῤίαοῖο ο7 
“οδαῤολις, 15. 40 αἰ.) τιεληβ {πε βαπιε; δηδ {πε Ηδθῦ. 11ν, ρτγοῦ. 4 ἰεοπηΐοα] 
ἴεγπι, ἄρρεδῦβ ἴο Ρὲ (ες βσδαπιὲ ννογά,. Τδαε ννοτά 15 σοηδίγιοα ΤςοΟ]] Ἔσο, νοὶν ; 
Ῥυΐ πιᾶὴν Μ55. πᾶνο ἴπε ρίαγαίὶ ἢ)}}κ. (ἴ (ἐπὶ τῆς ζώνης σου), Ἔ ΕΧρτα55 ὃν 
ηἶκ. Ι᾿ Ἴ"κ ὃν, ὃν μᾶς (ῃς βεπβε οὗ ἐπὶ αὐ ίοτι ίο, ἐοροίλεν τὐὐτὰ (π. 289 
Δι Νυ, 418 αἱ, : 2.45. ὃν ἃ Ὁ): οὗ, οὐ 226.---Ἴπιν] ΑΝ΄., [ο]οννίπρ ἴῃς ἘΔΌΡ. 
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τῆ4η {π6 φαΐ (180 204), δηὰ ᾿πΠ1ρ01165 ουΐρρ ἰὁο σμῆ ,)0Ὸ, οοἵηρ αδοιΐ 

(5ε6 6... πη. 48 1217 2 5. γ6. 7, 2.6. δοσοπιρδηνίηρ ἴΠ6 σδπὶρ 

ἱνπαγανοῦ [ἃ ννϑηΐ.--- 7 αΖ ἀθ νῖαν 566 1π ἐδεθ πὸ παζεώροες οὗ α 

ἐλέη (ΟῚ ΓΥ})] ἡ. δ. πο ἱπάβοεπου. Τῇῆα ὄχργαββίοῃ ἰ5 ρεουϊ τσ, 

Ὀαΐ τοοιγβ 241}: ““ παίκοη655 ᾽" 5 {Π6 ψνογαά σοτη ΟὨΪΥ τι56ἀ ἴο 

ἀδηοῖα ἴπ6 ωάεηάα ((η. 9533 δηά οἶδη), αἷβο υϑεὰ ἤρ΄. οἵ ἴδε 

ῃδκοάηδϑβ οὗ ἃ ἰδηὰ ((ῃ. 429- 13).--- 7 γι δασῖξ ἡγορε γοϊοιοίπς 

Ζλθ6 (ἼΣΙΠ 20] ύτ τό τ ὦ. 1οἿἹ δηά οἴη; οὗ [εδονδβ, 

]6γ. 2249, 11|. 2Ὀρ»η αΖον ἐλθε. 

1θ6-17) (4ὅ--16). Ηυμιδηϊν ἴο 00 Βδονχῃ ἰο ἃ διρί νθ 8[8 6. 
--Α εἴανε δοίηρ' ἔγοην μβαγαὰ τγοαϊπιθηΐ ἴῃ ἃ ἔογείρῃ ἰδηά, ἀηὰ 

(αἰκίηρ τεῦ ρα ἰη [5γϑαὶ, 15 ποῖ ἴο 6 ἀο] νοτεὰ τρ ἴο ἢ15 πιδϑίογ, 

υΐ 4] οννεά ἴο ἄννεῖϊ ἴῃ ἴῃς ἰαπά, νἤδγενοσγ ἣς πιᾶν ὈΪ6845ε.--- 

16 (1ὅ). ζζκέο ἐλ60] 1.6. ἴο [Ξτ8ε].---1 (16). Ἡζλὴπ ογῖθ οὐ τὰν 
ϑαζε5] ἐ.6. ἴῃ οπα οὗ [πν οἰτἰα5 (157 τό 1γ3 18δ; 566 ου 1212), 

ἱπιρί γίπρ παῖ ἈΠ Πογίο Β6 μαά ὕδοη ἴῃ ἃ ἔογείΐρῃ ἰδπά.-- 

Τάοι φτλαϊέ ποί οῤῥγέος ἀΐρε (Δ Π ε5)] Εχ. 2232 16ν. 1983 (οὗ ἴδε 

Οδρὴ); ποῖ εἰβενθογε ἴῃ Ὀϊ. 
18-19 (117-18). Αραὶϊπδὺ σϑ] ἱρίουβ ὑσχοβυϊ  αὐΐοη.---Νο 5γϑοῖῖς, 

οὗἩ οἰ ποῦ δ6χ, 15 ἴο Ὀδοοπηα ἃ (6πιρ᾽6-ργοβθαίζα; ποῦ 15 ἴδε 

βαΐϊη ἀεοτίνεα ἔγοηι δὴν Κη οὗ ργοβξετα!οη ἴο Ὅ6 οἤεγεα ἴῃ 

Ραγτηθηΐ οὗ ἃ νονν.--- 7: ρἰ6-ῥ»οοί6)] τα 4} δίοη 15 ἴο ἴδε 
ἱτηπιοῦαὶ δηά τορι ϊϑῖνα οπδίοσμι, σοπιπιοη ἰη Οδηδδηῖ ἢ δηά 

Ῥῃορηϊοίδη οἷς, ὈγῪ ΜΝ ΒΙΟὮ ραύβοηβ οὗ Ὀοζῃ 5οχθβ ργοξτιτυϊεά 

{παπηβοῖναβ ἴῃ ἴΠ6 βδογνίοα οὗ ἃ ἀεϊΐν. Τῇα ἰανν ἴῃ ν. 18) ἃς 

Ροου Ἂαγ ἴο Ὠΐ. ; θυ [μαν. 1822 (οἵ, 2018), (που Ρ ἢ ρθηθγαῖὶ πῃ 115 

τνογαάϊηρ,, 15 αἰπιθα ργορδῦϊν δ ἢ βαπΊ6 ργδοί!σα. 

Τῆς τεηάεγίηρβ ““Παγίοι "᾿ δηά “Ὃ“ βοάοπικὶίε" ἄγε Ὁοΐῃ ἱπδάδεηυκῖε : ἰὼ 
ποῖον σα8ς 15 ογάϊπαῦν ἱπιπιογα εν ἰηεπάςεά, Ὀὰὲ ἱπηπιογα  ν ργας θεὰ ἰὼ 
{π6 ννογβῆϊρ οὗ ἃ ἀειν, δπὰ ἴῃ [ἢ ἱπιηπιεάϊαίϊς Ργεοϊηοῖβ οὗ ἃ ἰδρὶε : 5εὲ 

ἀοεγῖν. ἔγοπι κε, “(δὶ ΨΏΙΟἢ σοπιοίῃ οὗὁἩ ἰῃσο"; δηά (Π6 βαπιὲ σοηνεηϊοηῖ 

σου ρΠαπιίβηι 5 γεϊδιηςά ἴῃ ἘΝ. : θυϊ οοπιραγαίϊνε ΡὨῃ] οἷο ΡῪ 5μοννβ ταὶ {πὲ 
νογά Πδ5 Γεθ] ν πο σοηπαχίου νυ] ἢ κυ {- Αγαπι. κρὴ: ςἴ, Ὁτ. ὶ 178), Ὀυῖ (δι 

ἴι 195 οορῃδῖς ἢ (Π6 συγ. κὰν (Ρ4.) εααυΐ, ΚΌΥΜΚΥ, ΚΌΝΣ, σογαΐές, ῥύτεος, 

δῃά πιοδη8 ΙΑ (οἴ. πκὺν [8. 46 αἶ.).----Ἴ2Π0] σέηρ. (Ο-Κ. 8ὶ 93. 3. 3).---168. π:5] 
1512..18.18 Εχ, 221116ν, 25, -- 47, 1» 3183] απ. 2ο᾽δ 3 1))}»82 2189, [ἐγ φοϑδ.5,.-- 
18. 353] {πε ἰδγπὶ 3203 οοουγϑ ἴῃ ἃ (ραγί]ν πηι ]δ ες) δηυπιογαϊίου οὗ {πε 
ταϊη ςἴοῦβ απ οἴπογ διϊοπάφηϊβ διἰδομθά ἴο ἃ ἰεπιρίς οὗ ̓ Αβῃίδγείῃ δἱ 1αγηδοᾶ 
ἰη Ογργιβ (5. 1. 1. 86 Β᾽0), ᾿νῆεηςς ᾿ξ 45 δε βυρροβεά ἰμδῖ ἰἴ ννᾶ5 ἴδε 
γοςορτζοα ῬΠῃοβηϊοίδη ἀςδϑηδίίοη οὔ δος ζεαδελζηι (ἐδ. Ὁ. ος; Ο77(.3 γδς5 κα. 
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Ηἀι. '. τοῦ (1 Βα Υ ΟΠ) ; ἘΡ. οἵ  σγεπῖν 42 (4150 ἴῃ Βα υ]οη) ; ϑίγαθο, χίϊ. 
46; δπιϑανυ, Οὐδέοες ΟΣ ῬΑγγρία, ᾿. ο4 ἴ, τας; [υσΐίαη, διμοίπδ, 8 38; Δίἤδη. 
ς. Οεπίός, Ρ. 24 ἘἙὶ; α65. 716ς. 5.0; ἀπά οὗ, οἡ 2258, Αἰδαξελ απὰ ἀπαδελᾶλ 
Ὅτα, τοβρεοίίνεϊν, {π6 πιᾶϑο. δηά ἔδι. οὗ {πε βαπῖο δαϊ. (111. σαορδα), νυν ἢ 
«εποίεβ ἃ ρεγβοη ἀεάϊοδιίθα ἴο ἃ ἀδιγ ἴογ (δε ρυγροβοβ ἰηαϊοδίεα (θ τελεσφόρος 
δπά σιλισχόμενος, ἴ.6. ἐπτζαίε5). ὌΠε ζοραδελζρε (πια5ς.}) δηα ζΖεαδελδίλ (δ π1.} 
8τε ἔγεαυθηξν δἰυἀεά ἴο ἴθ ἴῃ6 ΟἿ, εβϑρεοῖδ!ν ἴθ {πὰ ρεγιοά οὗ ἰδς 
τποπάτοῦν, νἤση γίΐε8 οὗ ἰογεῖρ οτἱρίη πιδάδ {πεῖς δ  ἱπίο Ῥοίῃ [5γδεὶ] 
δοὰά ]υάδῇῃ : 566, ἕογ ἰδ ἔογπιογ, τ Κὶ, 145) 1012 (Ὀδηϊϑῃοα ἔγοπι [υἀΔῃ Ὦγ 
Α58) 227 (66) 2 Κὶ. 237 ]οῦ 46} ; ἔοσ {πε ἰαϊΐεγ, ἡ. 4853. 3 Ηοϑβ. 414 : Ἷοπιρ. 
7]ογ. 42:6. 8.15. Αα. ἐνδιηλλαγμένοι, ἑ.6. ἐλατιρεα (οἵ ΞεΧῚ; οἷ, οῃ 225, 

19 (18). “7 γε (Γι }] {πῸ ννογά υϑεὰ γερυ αγῖν οὗ [πΠ6 ραγπιδηΐ 
τηδάς ἴο 4 παγίοϊ (4.9. Μίο. 1τἴ 15. 23211:18 ἘΖ, 1683); {π6 6χ- 

Ὀτοββϑίοη {π5 ᾿ποϊ4865 ἰηΠ6 ραΐηβ πιδάθ ΌΥ δὴ ογαϊηδγυ μαγοῖ, 

8ἃ5 ΜΙ] δ5 ἴῃοβε οὗ {π6 ζεαδξελδίδ τιθηϊτὶ οηθα ἴῃ {π6 ῥγανῖοιβ 

νεΓ56.---λῦον Ζλ6 2726 οΓ α 40ρ] 1.6. (45 ἴπΠ6 σοηΐϊεχὶ 5ῃον 5), [δ6 

Ὀτῖοα οὐ ραγιηθηΐ (Μιίο. 211) ψ ΠΙοἢ ἃ “ἄορ " τεοεῖνεϑβ, “" ἄορ " 

(353) Ῥεΐηρ' δἂπ' ορργοδτίοιιβ ἀδβδίρ παίΐοη οὗ ἴπῸ πιαὶς ζϑαδελίρι 

τείεγγαά ἴο ἴῃ ν. 18 (190); σοῃῃρ. κύνες Αροο. 2218, αηά {π6 ηοία Ὀοΐονν. 

Ιηῃ τπΠ6 ἱπιριγα νογϑἢὶρβ οὗ δηι αυν, τἴ νᾶ5 ποῖ τπποοπηπΊοη [ου 

{π6 ραἷη5 οὗ ργοβευτοη ἴο ὃ6 ἀεαϊοαίοα ἴο ἃ ἀεῖῖν (οἶ, Ηάΐ. Ι. 
109; [υὑοΐϊαη, ὧδ ὥρα δνγία, ὃ 6, )έαί. ΜΜὯογοίγ. 7, τ 14, 41 

ΟΙεη,. ΑἹ. ῥηγοέγοῤ. ἢ. 14).--- Το ἀοιδο οὗ ζελουαλ ἐὰν Οοα7] οὨΪῪ 

ογα ἰη Ὠΐι. : οὗ. Εχ. 2319-- 3436 (ΤΕ), [05. 6324 Τυά. 1τοἱδ, ΜΕΥ 

οἴη 'η Κίηρϑ, δζο., 25 ἃ ἀδδειρ ηδίϊοη οὗ ἴπεὸ Ταπιρίβ.---9οζὰ οὗ 

ἐλο»] 1.6. Ὀοϊῃ {Π6 Πἶτα οὗ ἃ ψἤογθ, δπά {Π6 ῥγίςβ οὗ ἃ “" ἄορ, 

ποΐ Ὀοίῃ [π6 ρίνει δηά {πεῖσγ ρἸ 5: 566, οἡ ἴπ6 ἔογοβ οὗ Ὧϑ3, 

2233 (ρΠ!]. ποῖο).---45 αδογηαέζονι, ὧδε. τ813͵ 

20-21 (19-90). Οχ υἀϑυγν (ἐπ θσθβί).---Τὴς Ισγδοῖῖα 15 τοί 
ἰο ἰεπά ἴο [ἷ5 Ὀγοίμογ- βγδοῖθ ἸροΩ ἀἰβυγυΥ (Ἰηΐογαϑῦ); δα 

ΙΏΔΥ ἰεπά προ ἴπαβα ἴθγπ]5 ἴο ἃ ἔογείϊρῃδγ, Ὀὰξ ποῖ ἴο δὶ5 

Ὀγοίπογ, τ 6 ἀἄδϑῖγας ]εἤονδἢῃ 5 ὈΪ σϑίηρ ἴο γεϑί ὕρο δ15 

υαηάδοτγίακίηρθ. Μ΄ 329 (19) ς. ρδγα]]6] ἢ Εχ. 2236(28) 1η ΤΕ, δηά 
ἴμεν. 25.30.37 ἴῃ Ἡ, ἴῃ Ῥοίῃ οὗ ψνῃοἢ Ρ455Δρ65 ἃ Ὀγοίποσίν ἰγεδῖ- 

τοηΐ οὗ [6 ἱπιρονεογιϑῃθα [ϑγαϑίῖα 15 ἱπουϊοαϊθα, δηά ᾿ξ 5 

[ογι ἀάδη ἴο ἰδἷζκα ἱηΐογασὶ ἔγοπι Ὧ1πὶ ἔογ ἃ ἰοδη; ἰἢε ρεγπλϑϑίοη 

ἴο ταοαεῖνα ἰηίογαδί ἔγοπι ἃ ἔογείρποῦ (ποι ρ ἢ ἱπιρί]οῖ ἴῃ [ἢ6 

[ογπ]5 οὗ ἔχ. δηά 1,6ν.) ἰ5 σγδηϊεα δχρι οἱ εν οὐἱγ ἴῃ Π 1. ; δηά 

{6 ργοπιῖίδα οἵ [ϑῇονδῇῃ᾽β Ὁ] βϑίηρ 15, οὗ οοιγβα, ομαγδοίογ- 

ἰδεῖς! Πϑυξεγοηοπιο (οη 27). Μιγίμδ!γ 411 Ἰοδῃβ ἰῃ δποϊθηὶ 
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[ςγδαῖ τνεγα, 1 15 ργοῦδοϊας (ρ. 178, δπά Ὀεΐον), [ῇοβε ἀϊγθοϊθά 

ἴο {Π6 τϑιεῦ οὗ ἀϊξίγεβϑ ; δηά ἴπεϑ6 δοσογαϊηρῖν ἀγὸ ἴδ6 ἰοδῃβ 

σοηϊαπιρ αἴοά ἴῃ {[Π6 ργεβεηΐ ἴανν.----90 (19). Του τὐαίέ ποί πιο 
ἐὰν ὄδγοίλον ρέυθ ὠιέογεσέ (Π02), ἐπιίογοσέ ΟΣ νιορθν, ἐμπέσγεςέ οὐ 

υἱοέμαϊς, ἐηέογοδέ οὐ απγέλίμρ, ΟἹ} τολίολ ἐμέθγοσέ ἐς ρίυονι) Ἐχ. 

2234(25) (ΤΕ) “1 τῃοι Ἰεπά (ΠὉ5) ΤΏΟΠΘΥ ἴο ΠΥ ΡΘΟΡΙδθ, ὄἼνβη 
ἢϊπὶ παῖ 15 ροοῦ τ ἴΠπ66, ἴμποιι 5ῃδ]ῖ τοὶ 6 ἴο Ἦἰπὶ 85 8 

ογβάϊεογ [οἢ 152]; γε 5841] ποῖ ἴδ ἱπίδγαδὲ (2) ἀροὴ μἰ πα"; 
[,εν. 2586{. [Η) “Ταϊκε ἴποιυ οὗ δίπι ([γ ἱπιρονουϑηδα Ὀγοίδεγ, 

ν.35) η0 ἱπίδγεβδε οὔ ἵπογβαβα (Π' 3) 02); Ῥὰΐ ἔδβαγ τῃγ Οοά, 
ιῃὶ τῆν Ὀγοίπογ πᾶν ἵνα ἢ ἴπ66. ΤῊΥ πιόποὺ ποι 5δαϊὶ 

ποῖ ρίνα ΠΙπὶ ἔογ ἰηίεγεβσῖ ; δηά ἴοσ ἱπογδαβα ἴποι βἤδὶς ποῖ ρῖνα 

(μι 1πι) τη γ ντοΐι415. ““ὕπυγν " (ΑΝ., ΕΝ.), 1 ποεά Βαγαϊγ δὲ 
φαϊά, 5 ποῖ ιιϑϑα τῇ τῆ ΟΤ. τη (6 πιοάδγη βϑθῆβα οὗ {πὸ ἴογπὶι, 

οὗ ἐχογϑιίδηΐς ᾿ηΐογαδί, θα (ἴῃ δοοογάδησα ψνἱ ἢ 115 σἜπεΊγαὶ 
5 ΔρΡ6 ἰη οἷά ΕΠΡΊ15}) οὗ Ἰηϊεγεδί ρΈπογα!υ (νοοῖ γεασοηδῦϊε 

οὐ Ἔχογδίϊδη!). ὍΤῇα ΗδθΌ. νεγ ἢ) τηβδηβ σοτηπΊοην 20 δέΐε: 

βθποα ἢ) ἰ5, ἢο ἀουδῖ, ργορεγίν βοπιει ίηρ δέζέο ΟἹ ἴθ. βυπὶ 

Ἰδηΐ, ἴη πιοάθγῃ ρδγίδησο, ἡμέθγοσζ. Ἰηϊογοϑί ἰ5 τήθης οπϑα οἷςο- 

ψν Ώογα τὴ {η6 ΟΤ.---Αἰνναγ5 τ ἢ γεργοραδίοη--- ΕΖ. 1.88. 18.117 2212 

Ῥϑ5. 15ὅ Ργ. 288.---")ιέογθδέ οὔ τποπαν, ὦ .] οἴ. Νεῖ!. 5}0.-- -Ὁἱ (90). 
ζὕηκίο α )ογΕ ΡΟ, 5 0.] σΟΠΊΡ. 158.---Ἴαν δίοος ἐλθο, ὅδ. τ45) 
2430», 127͵---ρη ἐλ6 ἰαπα, ὦ. γὶ ταὶῦ. 39 

[η οοπαάεπιπίηρ ἴδε ργδοίϊος οὗ ἰδ κίηρ ᾿ἱπίεγοϑξ οὐ πποηον ἰεηί, Ηςοῦτγεν 
Ἰερ:5]διίίοῃ αρτοοα τ ἢ [πε (πη ῦβ οὗ αγεθοα δηά Εοπιε (Ρ]αῖο, δεν. ν. 
42; Ατϑί. 20], ἃ. το. 5; (δίο, αδ. (ὶς. ὧδ ΟΥΚ. ϊ. 25 ;---αγὶβί,, ἔογ ἰηϑίδηςε, 
γρυίΐηρ;, ἴῃ νῖενν οὔ [15 ατεοῖ ἡδπΠι6 φόκος, [δὶ πιοηον Ὀεΐηρ, ἡδίυγα!Υ δαγγέη, 
ἰο οχίγδοϊ οϑεφγίηρ ἴγοηι 1 πιυσί θ6 οοπζγανν ἐο παΐμ᾽ε); δῃηιὰ ἴῃ 8δπ|6 ορίηΐϊοη 
νν 85 5ῃδγεα ἱδγρεῖν ἴῃ (ἢε εδυῖν Ομγϑιίδη ΟΒυγοῦ. ΤΏ οἤδηρε οἵ σδοηπιεηὶ 

20. “.) Ὑπκῦ Ὑη κῦ] 11ἰ. (45 ἰξ βεεπιβ) “"ἴπου 5ῃ41} ποῖ πιδῖκα ἴδ Ὺ Ὀγοίΐμες 
δ᾽ ὁ Οὔ, α δίλέτιρ οἵ ιἵνογ, ὅτο., ἄνθη ἃ δίζέπρ οὗ Δ γΠῖηρ οΥ᾽ νῃιοἢ οἠα δέγεζλ," 
νὶΖ. ἔοσ δε Ῥύτγροβα οὗ ρἱνίηρ ἴο ἴδε ἰεπάογ ν ῃδῖ 15 50 ““διιΐδη οἶδ᾽ ἴτοπὶ ἰἢς 
ρτποῖραὶ Ἰεηῖ. Οοπιρ. ΗδΌ. 292, παγα ἴπογα 15 ἃ οἷα οἡ ἴῃς ἀοιυδ]ε πιοϑη- 
ἰῃρ οὗ πε νοτῷ : ἰῃς. Οπαϊάξεδη (ν. 5) “"᾿Ἰῆογθαϑοβ υυνῆδὲ 15 οί 815" (εἴ. ΡΥ. 
285), ἡ. 6. ἰγεδίβ ἰῃς παίϊίοῃϑβ βυδ)]θοοὶ ἰο Πὶπὶ ἃ5 ἃ υϑυγογ: ἰπσβε πε τῖϑα υρ 
ἀραϊησὲ πὶ δἃ5 [ῖ8 “"ἀεδίογβδ,᾽" Ὀυϊ αἷδο 48 ἰῆοβϑε ννῆο νν}}} ““ τὲς" δῖιῃ 
(1375), 1.6. τεαυα Ὠῖπι ραϊη]γ ἔον ἷ58 Ἄχιογίουθβ. ““1ὴ Αγϑδὶς ἱἤεγςο 15 ἃ 

ρΡΑγαῖε] ἐχριεβδίοη “ἴο δαὶ ὑϑδυγυν.Ὁ Εογ ἰῆς σοπποχίοη ἴῃ Ὁ ΒΙΟἢ ἽἼΦ) Πεγὲ 

ἄΡρϑδαῖβ ίδεγε 15 ἃ ουὐγίουβ ραγα]]ε] ἴῃ Ηδαάτἢ Βοκμδᾶτσϊ, νἱϊ. 6ο οὗ {πε Βα]84 
νοοδίΖεὰ εὐϊίοη, ννμογα 6 ῥγίοα οἵ δοοά, [6 ῥγεῖος οὗ ἃ ἄορ, δπά (δε 
“ραίζίηρ οὗὨἩἍ υδυγγ᾿ ἀγα ἔογριάδη ἰορείπες. 1 π|ηἰκ (ἢ]15 18 ΠΊΈγεὶν ουτγίουϑβ; 
Ῥγοδαῦϊν (πς ΗδΔα ἢ 15 ἀὰς ἰο Τ᾿ ονν 5} ᾿ηἤπεηςε " (Υ.Ε.85.). 
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νυν Ποῦ Π45 βυρεγνοηπαά ἴῃ πιοάσγη {{π|65 15 ἄπο ραγίν ἰο ἃ οἴσαγεγ ρεγοθρἝϊοη 
Οὔ ΒΕ παΐαγε ἀπα τι56 οὗ πιοθυ, ραγίν ἴο δε ἰδοϊ ἰπαὶ (π6 ρυγροβεβ ἔογ 
ὙΠΟ ἢ Ἰοδπβ τα πον γοαυΐϊγοά, ἀγὸ (45 ἃ γιιΐς) αἰ δογθοηῖς ἔγοπιὶ ἱμοβα ἔογ 
νυν Βοἢ {παν νεῦα ποεάςά ἴῃ ἀποϊοδηΐ βσοοίοίεβ. [ἢ τποάδγῃ {{π|65 ἰΙοϑηβ ἀγὸ 
γεαυϊγεα ρεηο ρα ΠΥ ὉΥ πιοεγομδηίβ δηα οὐμογ ἰγαάογβ, ογ {πῸ ρυγροβα οὗ 
«ἰενεϊορίηρ πῇ ἱπάυιπίγΥ ΌΥ ἱπογεδϑίηρ (ἢ σαρίίαὶ νὰ νὰ [ξ 5 ννογκοά ; 
διηά {πὸ ἱπογεαβεά σαριία] Ὀγίηρίηρ ἢ 1 δὴ ἱπογεαβαά ἱποοπιθ, ᾿ἃ ἰ5. θοίἢ 
τδίιγαὶ δηαά ργορεγ ἐμαὶ ἃ γεδδοηδῦϊε ραγυηπιθηΐ 5ῃουϊά θὲ πιαάς ἔογ {πὸ 
διροοπιπιοάδίίοη, 158 845 ννουὰ 6 ἄοπε ἔογ {πὸ ἴοδπ (ἐ.6. ἔπε ἢϊγο) οὗ ἃ 
Ὦοι56, οἵ οὗ δὴν οἰποῦ οοπχπιοαϊγ. [Ι͂η δηοϊδηϊ {{π|65, μούνανοσ, οοπιπιογοὶδὶ 
τεϊδίϊοηβ ὑνεγα οοσηραγαίνεϊιυ υηδενοϊορεά, δηά Ἰοδῃβ ὑνεσα σοπιηοη 
τοοάαα ἴον ἢ ραγροβε οὗ τγεϊϊενὶηρ ἀϊβίγοβϑ (οὗ. ἔχ. 223 (25); (ἢ θογγοννος 
νὔαϑ ἢοΐ ἃ βοϊνεπί Ἴδῃ, δὐϊε δπὰ Πρ ἴο ΡΔῪ ἃ ρὑγίοα ἔογ ψνιῆδῖΐ, ἃ5 ἢ6 
ννεἹ} Κηενν, τνουἹά δηδῦϊε πἰπι ἴο εχίεηα μἰ5 Ὀυδβίηθ5β5 ἢ Ργοῆϊς ἴο ἢ πιλβοῖγ, 
Ὀσυξ ἃ πιδῃ τεάυοεά ἴο ρονεγίυ ὉΥ πιἰβέογίυπε πὰ ἀεδέ, ἰο ἐχδαςοῖὶ ἰηϊογαβὶ 
ἔτοπι ᾿νῃοπὶ βεβηγχεά ἰδηΐδπιουῃΐ ἴο πλδ κῖηρ᾽ σαὶη ουξ οὗ ἃ ποῖ ΠΡουτ᾽ 5 ἡδοϑα. 
Πα ἰοαῆβ οὐ ΜΏΙΟὮ ἱπίογαδε τνὰ5 Ὀγοπιδιεα, ννεγα (05 οτρίηδ!ν ποὶ 
δάνδποαβ οὗ πιοπον πεεαςά ον ἔπε ἀδνεϊορπιεπὶ οὗ ἃ σοπιπιογοῖαὶ ἰηἀιισῖγυ, 
Ὀυϊ δἄάνδηςαβ ἰηἰεηάεά ἔογ ἴΠπ τε]ϊεῖ οἵ ἀδβδε υζίοη (οξ, Ρ. 178); ἃ βγϑβίεπι οἵ 
σοπιπιογοίδὶ Ἰοδηβ (45 ἀἰβειηρ υἱϑηεα ἔγοπι σπαγ Δ 0]6 ἸοδΏ5) ννὰ5. οὐΪγ ἰμΐγο- 
“υςεά ργδάυδιν; δηὰ ὄνοη ἤδη ἰξ ννὰ5 ἱηϊγοάυσεά, [ἃ τννὰ8 511} Ἰοηρ 
Ῥείοτγε 1ἰ ννα8 οἰεαγίυ βεεὴ ἐμαὶ (ἢς ἔννο βἰοοά ὑροη αἰξεγεοης ζοοϊίηρ5, δηά 
ἀΠδΐ Ἰηἴεγεϑί οὐ ἴπθ ἰογπιοσ (ργονἀεα [195 ταῖεα ννᾶβ τοὶ Ὄχογριίδηϊ) τνδ8 
Ἰερτεπιαία δπά 1.58. Βυΐ ἴπε ἔδο!ηρ Π νυ Π ἢ ἴῃ δηοϊθηϊβ γτεραγάεα 41] 
τηἰεγεβί, 15 οὗ οουγβα 51}}} τ ρ ΕΠΥ πγαϊηϊαϊ πεά ἰονναγάβ Ἴχοθϑϑῖνο, οὐ ἀϑυγίοιβ 

ξηίεγεϑί, Οὐ, Οτγοίο, Πἰσλ οὗ Ογέεοσ, Ῥατὶ ἴϊ. οἢ. χὶ. ΡΡ. 311-215, 2561. 
ΒΥ ἰδὲ ἰαίες εννβ ἰΠ6 ργδοίϊςς οἵ ἰδ κίηρ ἱπίογεϑι ννα8 βίγοηρ!ν σοηάδοπιησά 
(Ηδηρυγρον, κα - πονεῖ, Δ Δίδεϊ τι. 7Ζαἶηε. ἴ. σιν. ΖΙΝΒ; Ξυρρί!οπιδηΐαγυ 
νοϊππιο, 5.υ. ΝΝ υΟΗΕΚ), δα δὐϑίεηζίζοη ἔγοιι ἃ ννα5 οοηϑδιἀογεά 50 πιογϊϊοσγίοιυβ 
ἐπαὶ ἴὶ ννα58 ἀδοπιαά ἰδηϊαπιουηΐ ἴο δοςσορίϊηρ, ““ἴπε γοκε οὗ ἔπε Κίηρἀοπι οὗ 
ἢΒεᾶνεη" (δι δάγω, ἢ. τορῦ, οὐ ἴναν. 25, [Ι͂ῃ Μι. 29:7 (1π6 ραγϑῦϊε οὗ (πὸ 
Δ] 615} 1( 8 πιοσηἰϊοπεά νου ΔῺΥ πιαγῖκ οὗἉ ἀἰθαρργοναί. 

29.-294. (231-28). Οἢ νΟ8.---Α νονν, οὔσθ πιδάβ, ἰ5 ἴο δ6 
τεἰρτοι νυ ρεγέογηιθα : Ὀυϊ ὈδΙηρ δῇ ΟὈ]Π ρ΄ δίίοη ἱπουγγοά νοϊαη- 

τΑΥΙΪγ, 1 15 Π0 δίῃ ἴο ἃ πιδῆ 1 δε ἀοδβ ποῖ πιδῖίζα οὔθ. Τῇῆβα 

ΠΔΌΙ οὗ τηδκίηρ νοννβ, Ζ.6. οὗὁἨ ργοπὶϑίηρ᾽ βοϊδπιηΐυ Βεΐογε αοά 

ἕο οβεσ ἃ βϑοιϊῆοσθ, οὔ. ρεγίογηι βοῆῃα οἴπογ γαϊρίοιις ἀυῖγ, ἴῃ 

ΟΆ56 ἃ ρΓΔΥΘΓ οἵ οἵἴδοῦ δαγηδϑί ἀδϑῖγε Ὀ6 ργδηϊεά, ννὰ5 ἃ σοπΊπΊοη 

ΟΠΘ ἴῃ δηῃςαιν ; δηά πῆδην ἰπϑίδηςος ἅγα γοοογαδά ἴῃ τῆς ΟἿ. 

(άπ. 2829 Νι. 213 }0ἀ. 1139 0 5. 111. 2 5. 1510), ἤδησα ἰξ ἰ5. ποῖ 
τοΓα (ἤδη παίυγαϊ πὶ ἰαννα σῃουἃ πᾶν Ὀδθι) ἔγαπιεά ἴογ 16 

Ῥυγροβα οὗ τερ υἱαϊίηρ [ἢ6 ργδοίϊος, δηὰ ἀδβηΐηρ [π6 σοπάϊ]οη 5 

τηάοθγ ΠΙΟὮ ἃ νον δῃοιυαὰ Ῥὲ να]. Νο [Ι6ρ᾽ϑ]δίίοη οὐ {πα 

ΘΌΡ]εοῖ 15 οννενεγῦ οοηδιπϑά τη ΤΕ ; 1 Ρ, 1Π6 σοπαϊοηϑ' υηάοτ 

ΜΠ ἢ νον ἀγα νδ] ἃ αὐτο ἀεῆπεά ἴῃ Νὰ. 20, (Π6 ραββϑαρα νυ οἢ 
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5. ΡΑγΆ116] ἴο {π6 ργδβθηΐ ἰανν θεϊηρ ν.5 Ὁ, ΠΟ ἢ [αγ5 ἄοινη τἢς 
Ὀτιποὶρία {παῖ ἃ νον τηδάθδ Ὁγ ἃ πΊδῃ 15 ἰῇ 411] σδϑϑς ὈΙπαϊπρ 

(1Π6 τεϑί οὗ 6 σμδρίογ βρεοιγἱηρ ἴπ6 σοπάϊτοη5 απάογ αἰ οὶ 

νον 5 τηδάθ ὉΚΥ ννοπΊθη ἴα, οὐ ἀγὰ ηοΐ, Ὀϊπάϊηρ). Τῆς 2ίωεε αἱ 

ννΠΙΟἢ 411 νονν8 ἀγα ἴο 6 ραϊά, ἢα5 Ὀδδη ϑἰδίβα ργανίοιϑίυ ἴῃ 

Ὠ1. 125:11. 17.26 22 (21). λό ἐλος τλαϊέ υοῖῦ α τοῖν μηίῸ 

"ολουαὰ ἐὰν Οοα, ἐλοις «λαίέ ποέ ὥδίαν ἰο ρα» 7 Νυ. ηοὐ 
“ἜΝ Ώδη ἃ πη νοννθίῃ ἃ νον υηΐο επονδῆ, οἵ βτνεαγεῖῃ δη 

οδῃ ἴο Ὀϊηά 4 Ῥοηά πὑροη [5 500} (Πϊ π|56 1, ἢ 5841] ποὶ 
Ρτγοΐδῃε ἢ15 νογά : δοοογαάϊηρ' ἴο 411} {παΐ ροόδίῃ ἔογί ἢ ουἱ οἵ δὶς 

πιο ἢ 50.411 ἢ6 ἀο. Νοῖ οηΐγ ἰ5 [δε νον ἴο Ὀ6 ρετγίογπιδά ἃς 

ἰῖ ννᾶβ8 ῥγοπιιϑαά, (Π6 ραγίογημδηοα οὗ 1 ἰ5 ποῖ ἴο 6 υὑπαυγ 

ἀείεγγεά. Μαιοῖ βίγεϑϑ ἰ5 δὰ ἴῃ ἴῃ ργορδεῖϊς ἀπά ροερῦοδὶ 

Ὀοοΐζ5 οὐ {π6 ραγυπιθηΐ (ονν), [Ππ. 20 γιῶζο πολοῖίδ, 1.6. τεαξε ρυοοά, 

2αν Με») οὗ νονν5, ρατγίϊν ἂς ἃ ἀιιΐνυ ἴο Ὀ6 ργοπΊρΕΪΥ γεπαάεστζοεά, 

ρΡαγίν 845 ἱπιρὶ γίηρ ἰἢ6 ννεϊσοπια ἕδος ἴπαΐ (6 ἢορα ογ ἀδβῖγε, 

ννὩ]οἢ Ἰησριγοα ἴπΠ6 νοῦν, 85 Ὀδδη ρυδιδῆεά : 566 5. 1051 ΝΑ}. 

2ὶ (116) ]οη. “ἱῦ 5. 2236 κοἱέ ς 618 619 6ς3 6615. γ618 11614.ὃ 

7οῦὉ 2237; σοπρ. 4150 (Ῥ45θά οἡ {5 δηὰ ἴπὸ ποχί νϑγϑϑ) Ἐσεὶ. 
κοι), Ψγαγηΐϊηρϑ δραϊηβὶ ργεοιρίϊαίῖα νονβ αἴὸ ρίνθη ἰη 

Ργ, )οϑό Εοοϊ. 5 (6),---ἰὐοφιΐγε 16 ο7 ἐλ66] 1819. ---Α πῶ ἐξ τοδὶ δὲ τἷη 
ἔη λ66} νὶΖ. ἰῇ ἴῃου ἀο ποῖ ρᾶν ἰξ: οἷ. ν.33 22) 1.9. 94 (23). 
Το τέξογαηοο (83) 97 ἐὰν ἐῤε ΟἼΕΙ ΒΝΣ1Ὁ)] οὐ ““τπαῖ ψΠἱοἢ 5 
ΡΌΠπδ ἔοσγσί ουἱ οὗὨἉ ΤΥ 1105. Τῇ ἐχργαβϑϑίοη 15 πιο οὗ ἃ βοϊδπιη 

ἀδοϊαγαίίοη οὐ ργοπιῖδα; Νὰ. 4018 (12) Ῥς, 8035 [εγ. 1γγ16: οἴ. (δε 

οορῃ. νεγρ, Νὰ. χ,ο᾽ Ὁ) 4224 7εγ. 4417 15. 4523; δπὰ “Ὁ ΝΥΌ 
ο. 83.---οΟὐτοόγυο απα 40] 45.--- «  σοογ τ᾽ ας ἐλοι λασ υοτοσή 7) εεῖν 
μγηο 7οελουαΐ ἐὰν Οσοα ἐλαξ «ολίολ ἕδος λαςέ φῤοζοηε (ῤγονεϊεεαὶ) 
.οὐδὰ ἐὰν πιοιλ] ἴῃς ννογάβ δα Ἔεχρδηδίογυ οὗ ἴδε ργεοεάϊηρ 

ἽΠΕΟ ΝΘ; ψηδίενον δδ45 Ῥδδη νοϊυηίδγι!ν οἴεγα τὸ }εἐδονδὴ 

ἰη [6 νονν, ἰ5 ἴο Ὀ6 ἀυΐν τοηάεγοά ἴο Ηΐϊπι. ΠΙᾺΣ, 1{ 566 π|5, 

πιυδὲ Ὀ6 ἴακεη δάνογοια!ν (Ηοβ. 1450); 1ἰ ἰ5. δραϊηϑὶ τῆς 

τοεηά. οὗ ΕΝ., τῆλιί ἃ “"ἔτγε- 1} οὔεγί προ ἡ νὰ πιδάθ ὑπάογ 

αἰδογαηΐ σοηπαϊτοηβ ἔγοπι ἃ νονν, δηὰ 5 πηθηςτοηδα 85 βουηθί πη 

ἀϊξίίηςσς ἔγοπι [ἃ (Π 1. 125:17 1,ν. γ16 αἰ.).----δροζοηι τοῦ Τὰν 

"μομλ]} οἵ. τ Κα. 8:6.36 ἐγ. 4435, 

925--26 (94--95). Βορατὰ ἴο ὯΘθ ΒΒΟΤΤΙ [ῸΣ ἃ ποὶ ΚΕ ὈΟΌΤ᾽ Β ΟΓΟΡΕ. 
22. Ον"Ό ΨῪ] 18}. 
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--Τῆιε ἴβγδϑὶ τα, ἃ5 6 ρᾶ5565 ἱπγουρῆ ἃ περ ουτ᾿ 5 νἱπεγαγά, 

ΤΊΔΥ Ρίοΐκ δηά δαΐ ἴΠ6 ρύίδρθϑ, 8ἃ5 6 ΡῸδϑ αδἱοηρ,, Ὀιιξ πῇδῪ ποῖ 

ΟΔΥΓΥ ΔΩΥ͂ ΑΥΝΔΥ ἴῃ ἃ να 556]; 5101} γῖγν, 845 ἢ6 ρᾶ5565 ζπγουρἢ 8 

ΠΟΙΡΏΡοιυ τ᾽ 5 σογηποϊά, 6 πᾶν ρῥἷποῖς {π6 δῦ ΣΤ Ὠ15 Πδηά, 

Ὀυΐ πγιδί ηοΐῖ ουξ ΟΥ̓́ Δὴν ν ἢ ἃ σῖοκία. Βοῖἢ ἰαννβ ἀγα ρεοῦ δγ 

ἴο θέ. ΤΟΥ δία δάαρίθα ἰο οῃϑοῖς δὴ δνδγίοίοιιβ βρίγις οἡ 

οἰἴ ποῦ σἱάθ. Τῇα οὐηεγ οἵ νἱπαγαγά, οὐ δεϊά οὗ ρτζδαίη, 15 ηοΐ 

ἴο στυάρε [6 ρϑϑβϑοῦ-ΌΥ ἃ ἔδν᾽ ρίδαρεβ οὐ δδῦβ οὗ οογῃ, ᾿ ἢ6 

Ρίυςκβ {Πεπὶ 85 ἣα ννα] 5 δἱοηρ' (οοπιρ. {Ππ6 σα56 οὗ {Π6 ρ,θδηθίβ, 

2419-21) . οῃ {Π6 οἴπεγ Βαηά, {Π6 ρᾶββευ- νυ 15 ηοΐ ἴο ἴδε δάνδη- 

ἴαρε οὗ {πὸ ᾿ἰρεγῖν ἴπ5 ργδηϊεα ἴο ἢίπὶ, ἔογ {6 ρισγροβα οὗ 

ΘηΣΙ Πρ ΠΙΠΊ56 1 ππγοαβθοηδΌΪΥ δὲ 15 περ ὭΡοιιτ᾽ 5 ΟΧΡΘΏΒ6.--- 

95 (24). 412 ἐλίρο οτονι φ]δα5:76} [1τ. σοσογαέηρ' 1ο ἐᾷν δσομῖ, ἐ.6. (ῊΥ 
Δρραῖίτε; οἵ, ΡΥ. 1.325 (8) »3Ρ Ὀϑὲξ βην) Ρ5. 107915. 5811, δηά 
ου 1230 1430. 26 (95). ΤΏς αἰἰβοὶρε5 οὗ [6βϑι ννεγα υβε δα Όγ 
{Π|15 ἰἴᾶνν ἴῃ ννῃδῖ ἴπου αἱά ἴῃ {πὸ σογηδεϊάς, ΜΙ. 1211||ς. 61, ΤΏΣ 

ἘΔΌΡΙΠΙοαΙ ἰσδοῆογς οὗ Ὁ γι 5 αν, ποννανογ, ἰγοδῖθα “" ρἱυοῖϊ- 

ἵἱπρ" 45 ἃ 5ρ60165 οὗ τϑδρίηρ, δηὰ ““γυδρίηρ " (1κ. 61) ἃ5 ἃ 

ΒΡΘΟΙ65 οὗ {ῃγαϑηϊηρ; ἤδποα Ὀοϊῃ σᾶπιὸ τηάδγ {π6 σα ΡΌτΥ οὗ 
“ἐπνοτῖς "ἢ ΟΥ̓ ““ θυιδίηα55 ᾿ (ΠΝ 9), ἀπά ψψεγα ργοπουηοθά υηΐανν- 

1] οὐ ἴῃη6 ϑαρρδαίῃ ἄδνυ. 866 ΕἘδδγϑῃεαίπι, 2ὴ7 απ Τύριος οὗ 

,έδως, ᾿. 56, γϑο. Τῆς βαπια ἰίΐσθῆοα 15. 5{}]1 ρτγδαηϊεά ἴη 

Ῥαϊεξίπε (Εοῦ. 22}.. 1. 493, 400). 

ΧΧΙΨ. 1-4. Οὰ ἀΐνοσγοθ. Α ἀϊνοζοθὰ ὑοιηδῃ, Δ.ΘΣ 60η- 

ἰγδοῦϊηρ ἃ βοοοῃὰ ἸὩΔΙΤΪΔρ6, 18 ποὺ ἴο ὯΘ0 ΣΘ-ἸΔιγὶθὰ ἰ0 ΠΟΥ 

ΙΌΣΙΩΘΣ υβηδηᾶ.--ΤΠς τγοηά. οὗ ΑΨΝ., ΕΝ., 15 ποῖ ἤδγα αὐ 
Ἔχδαοῖ; ν.1-8 ἔογπι ἴπΠ6 ρῥτγοίδϑιβ, δίαίιτρ ἴπ6 σοηάι!ίοη5 οὗ (86 

οΔ56 οοηϊοπιρίαίθά, ν.6 15 (Π6 δροάοβξιβ. 7Τῆα ἴανν 15 ἴῆιι5 ῃοῖ, 

ῬΓΟΡΕΟΥ͂ν σρθαϊκίηρ, ἃ ἷανν οὗ ἀϊνογοα : {Π6 τρῃὶ οὗ αἀϊνογοα 15 

Δ5ϑυπΊοά, ἃ5 Θϑίδ Ὁ Π5Π6 4 Ὁγ οιιϑίοπιὶ (οοπιρ. 2219. 39, ἔννο οδ565 

1η ΜΠ Οἢ {ΠπΠ6 σῖρμε ἰ5. ἔογἔει 64); θυ. ἀδσῆἤηϊΐα ἰερα] ἔογπιδ 165 

Δ΄Ι6 ργδβογιροά, δηὰ γοϑίο θη δῖ ἱπηροβϑά, ἰοηάτηρ ἴο 

Ῥτενεηΐ ἰἴ5 Ῥεϊηρ ΠΡΏΓΥ ΟΥ τγαϑΏΪΥ δχογοϊϑεα (5ε6 Ὁ. 272). 

ΤΠοτα ἰ5 πο σογγοϑροηάιηρ' ἰανν 'η ἴπε οἴπογ (οάδ5 οὗ ἢ Ρεηίΐ.; 

'κὸ Ὁὲ., Η δπὰ Ρ' ίακε ἴῃς ουδίοπι οὗ ἀϊνοτοα ἔογ ρτδηϊθά 

(1[,εν. 217.:14. 2213 Νὰ. 40.190); θυ τΠδν σοηΐαϊη πὸ ἰερ ϑἰδίίοη 

28. Ἴ»20] ποςυβ. οὔ πιᾶπποῦ: οὖ. γϑδὴ ὕϑκ 1εν, 2519 265,---26. ἡ] Εχ. 
2ΟὉ 705. 851 [5. 1οἹ", 
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γεβρθοίίηρ ᾿ἴ. Τῆς ἰᾶνν οὗ Π 1. 15 ασυοϊεά, δηά ἀρρ] δα ἀϊάδοιϊο- 

ΑΙΪν, ἴῃ 16γΓ. 41 (1 νῦν γεδά δ ΕΝ. ᾽μαρρ.).---1-4, Ἐσδπάογ: 
“Ὑ,Ώδη ἃ πιδη (αἰκοῖῃ ἃ νὶΐο, δηά πιδγγϊθῖῃ ἤογ, δηὰ 1 οοπιοῖῃ 

ἴο ρᾶ55, 1 58π6 Πηά πο ἔδνοιιγ ἴῃ δὶ5 Ἔεγεβ, Ὀδοδιβα ἣδ δαί! 

ἔουπά ἴῃ ὮδιΓ βοπὶα ἱπάδοθεπου, {παΐ πα νυτοῖῃ δῦ ἃ ὉΠ] οἵ 

ἀϊνοτοοσ, δῃὰ ἀοϊνογοίῃ [ἰ ᾿ἴο ἢδγ απά, δηδ βεπάδιῃ ἢδγ ουϊ 

οὗ ἢἰ5 ἤοιι56, (9) πὰ 5ῃ6 ἀεραγίειῃ ουἱ οὗ Πἰβ ποιιβα, δηά ροειῃ 

δΔηα Ὀδοοπιοῖῃ δηοίμογ π]8η᾽5 νἹδ, (8) δηὰ {πὸ ἰδίίογ πυσραπά 
Ὠδίθι ἢ ἤοῦ δηὰ νι Ποῖ ἃ Ὁ1]] οὗ αἀΐνογοθ, δηὰ Ἂοἰϊνογοιῃ 

ιἴ ᾿Ἰηΐο ἢογ ἢδηά, δηά βαεπάδιῃ ποῦ οὖ οὗ ἢ15 οι; οἵ [ἢ (6 

ἰαϊίεγ υβραηά, ψνῆϊοῃ ἰοοῖς μεσ ἴο θὲ 85 νι, αἀἴ6; (4) δεῖ 

[ογπιοῦ πυβραηά, νυν Οἢ βοηΐ Ποῦ αΝΑΥ, πιδὺῪ ποῖ ἴαϊκα ἢογ δρδίη 

ἴο Ὀ6 Π΄5 Ψ]ΐδ, δέτεγ [πὲ 586 15 ἀβῆϊεά,"--1, ΣΦ πῶ πὸ αυομν ἐπ 

ἀΐξ 6γ)65] ἃ οοπηπίοη Ηδεῦγον ὄχργαβϑίοη: αη. 68 183 10}9 δῖο. 

--Ἰεσαιδα ἠδ λαΐᾶ γοιν»αἶ ἐπ 167 ϑορῆθ ἑπάδξεθης»)] ἰξιε ἔεεϊηρ 

ῬτοΡΙΩΡ ἃ Ὠιβδηά ἴο αἀϊνοζοθ ἢ15 να τισί γαϑὶ ἀροη ἃ 

ἀεδηϊῖα δηὰ ευδβίδηςϊταδι: ργοιπά, ὍΤῆα δχργοϑδίοη γαηάογο 

“ἸηάδοθηοΥ " (Ἴ ΠΥ) μᾶ5 οσουγγοαά Ὀεΐογα ἰῃ 2315(14); 11 5 

[π|ι. ζλ6 πακοώμοος οὐ α ἐλίγιρ, ἀῃα βρη ῆθ5. ποσί ργΟΌΔΌΪΥ 50ΠῚ} 

᾿ΠΊΡΓΟΡΟΓ οὐ Ἰηπάδοοηΐϊ Ὀεμανίουνς (τ ἄσχημον πρᾶγμα). 

ΤἼε εχργεϑββίοῃ 185 ἃ ρεουϊδαγ οὔδ; δηά ἀϊδεγεηῖΐ νεννβ ἤανα Ὀεεπ Ποίά 
ἃ5 ἰο ψνμαὶ 15 ἀεδηοίοεα ὃν 1. ΟΥ̓ (δε [εν 15} ἰορα ϑῖβ, (Π16 βδοβοοὶ οἱ 
ΘΒαπητηδὶ (1 οςηΐ. Β.0.}), Ργαϑϑίηρ ἴῃ8 ννογὰ “παϊκεάηοβϑϑ, υπάἀετγξιοοά ἰἱ οἵ 
ἀπομαϑίγ, [Πα βοποοὶ οὗ ΗἸ116], ργοβϑίηρ (ἢ ἘΔΌΡίηἰοα] ἰδϑῃϊοη) ἴῃς νογὰ 
“Πηρ,᾿ δηά (ἢ οἶδιιϑε “1 5ῆς Πηά πο ἔδνοιιγ ἴῃ 15 Ἔεὐε8" (ποι ρῇ 815, 
8ἃ5 ἃ πιαίίον οὗ δοῖΐ, 18 ᾳυδ! πε ὉΥ {πὸ ἐο] ον τνογάβ, “ὁ δέοαιδε Ὧε δηάς 
ΒΟΠΊΘ ἰμσοδηου ἴῃ ογ΄"), δξυρροβεά {πα πιοϑβί ἰγίνί αὶ οαυδε8 ἴο ὃς ἱποϊυάςα, 
ἀςφοϊατίης, ἴον ἰπβδίδησς, αὶ ἃ ἴδ πιρς Ὅὲ αἰνοτγοεά, ἐνθη 1 5 ε Ὀυτηΐ 

πεῖ Βυβθδηά᾽ 5 ἔοοά (Ὁ 2π πποῚρπ 15), οὐ ἢ ἢς δανν ἃ ᾿ψοπιδη νδο ρἰεαβεὰ 
εἷπὶ είς (Οὐ έη, ἰχ. το: οἷ. Μι. τοῦ εἱ. ... κατὰ σᾶσαν αἰτίαν; 05. 4πί. 
ἷν. 8. 22 χαδ᾽ ἀσδηποτοῦν αἰτίας). [Ιἰ πιᾶν οννενεγ ὃς ἀουδίοα ἢονν ἔδγ ἰῃς 
Ιαϊΐοσ ορίηϊοῃ ννὰβ 1 γαν δοίε ὑροῦ. Τῃε ρσγουηάβ πιεηἰοηεά ἴῃ ἴῃς 
ΜΙβμμΔΝ 85 7υπεγΐηρ ἀΐνοτος ἀγα, νἱοϊαιϊοη οὗὨἩ ἴῃε ἰανν οὔ Μοβεβ, ογ οἵ 
]αννι5} οὐιϑίοπιβ, ἰῃ 6 ἔογηπιες Ὀείηρ βαἰα ἴο σοῃβιϑδῖ ἴῃ ἃ νοπιδη᾽ 5 οδυϑίηρ' ΠΕΓ 
᾿υϑαηά ἴο εδἱ ἔοοά, οὐ ψν μῖο ἢ {{ῆε μᾶ5 ηοΐ Ὀδεη ῥβϑία ; ἴῃ οδυϑίηρ μῖπὶ (0 

οἴπεηά «αρδίηβὶ {πε ἰαῖνν οὗ ἴον. 189, ἴὼ ποῖ βεϊρ ἀραγί (ῃς ἔγϑὶ οἵ ἰδὲ 
ἀουρἢ (Νὰ. 1539..), δηὰ ἴῃ [4ΠΠ[|ὴπῸ’ ἰο ρογίογηι δῶν νονν νυ ϊοἢ 5ῃςε Ὧ85 πιδάδ; 
δηά {Πς ἰδίου ἴη αρροαγίηρ ἴθ ρυδῖϊς ἢ ἀἰβμονο! οα Παῖς, σρὶπηΐηρ (απὰ 
οχροβίηρ ἰοῦ ΔΓΠ15) πη (Πς βίγοςϊβ, απ σοηνεγδίηρ ἱπα ἰβογι αὐ πδίοϊν ἈΠ 

πιθῃ, ἴο πο οἰδεῖ δαὐάςσά, βροικίηρ αἰθγεβρεοι!γ οὗ πεῖ Πυδδαπά 5 

ραγεηΐβ ἢ Πῖ8 ργϑβοῆςοθ, οὐ Ὀγαν]ηρ ἴθ ΠῖίβΒ πουδα (λιελληδοί νἱϊ. 6). 
Τῆς Καγαῖϊίς 7ενν8 Πἰπιιεα (πῸ »τουηαάβ οἵ αἴνογος πιοῦα εἊχοϊυϑίνεὶν ἴο 

οἴπξηςσοϑ αραϊηϑὶ πιοάσδίν οὔ ροοά ἰδϑίθ, ἃ οβϑδηρο οἵ τγοϊρίοη, ϑβογίους 
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θοαπν ἀείεοϊθ, δηὰ τερυΐδινα σοπιρίαϊπίϑ (58ες Ααἀ. Νευδδύογ, Αες ἀετ 
Ῥείεγεδ. διδίίοέπεξ, τι866, ὈΡ. Ἴ), τοῖ ; Αδγοῃ Ὅεῃ ΕΠ), σαρ ᾿Ξ αδρι, Ὁ. ὋΡ ὁ, 
ς. 24 οὗ Ὁ) τι). Τμαὶ {πῸὶ ἼΣῚ π» ἀεηοίεβ βοπιείῃϊηρ᾽ ϑῃμογί οὔ δοῖυδὶ 
ἀπο δϑιυ, πᾶν ὃς ἱπέεγγοα ἔγοηι ἴμε ἔδοϊ δαὶ ἔογ {Π|8 ἃ αἰδγεηϊ ρϑηδὶν 
15 δηδοίεα, νὶΖ. ἀεαιῃ (2222); ἴῃ 2415 6), α͵5ο, {π6ὸ βαπὶεὲ ἌἼχργεβϑϑίοῃ 8 υβεά, 
ποῖ οὗἩὨ ννῆδι 18 ἱπιπιογδῖ, Ὀμχϊ ΟὨΪΥ οὗ ψῇῃαὶ 15 υῃθεσοπιίηρ. [Ιἰ 15 πιοϑῖ 
πδίυγαὶ ἴο υπάἀογείδηά 1 οὗἉ ἐρειφιοάεεΐ οὐ ἱπαξορρξ δελαυΐομ. 

Ῥν οίλ λθν' ἃ δὲ οΥ ἀΐυογοο (ΠΝ ἽΒΌ)] 11. ὦ τογὲξ οΥ οτέξίγι σ᾽ 
οὔ (οἴ. 51-. 2526 ἀπότεμε), οὐ τοῤαγαΐέορ ((τ βιβλίον ἀποστασίον, 
85 ΜΙ. 581 τοῖ ΜΚ. 108): 50 ν.8 [6γ. 4815. σοὐ. Τῇ Βυβθδησ'᾽ 5 

ἀείοεγπιιμδαϊίἼοη ἴο ἀϊνοζγοα ἣὶβ να πιυσὶ 6 αἰίεϑίθα ὉΥ ἃ 

ΡΓΟΡογΪΥ ἔογπιυϊαϊοα ἱερὰ] ἀοοσυπλεηῖ.---4»ὼ είϊυογοζλ τΖ ἱη20 

λέν λαμαἤ 50 ν.8. Τα ἀεδὰ πιυδί, 580 ἴο 580, Ὧδδ ἔογπΊ 

βογνεά ὕὑροη ἴδ νθ. Τα οοπάϊτοηϑβ ννῃϊοῦ ἃ ἀδδά οὗ ἀϊνοτοα 

(ς41|16ἀ ἴῃ ροϑβϑί- ΒΙΌΠ οὶ Ηθῦσγανν ἃ δῆ), ἴὰ ογάδγ ἴο 6 νδὶίά, 
γλιϑί σαι θέν, δηα {π6 ἔογηλδ [65 ἴο ὈῈ οὐδβογνεά ἔογ 115 ἅϊε 

ἀα]νογυ ἴο {πΠ6 ννοπίδη, 45 ἀδεπηδα ὃν ἴπ6 ἰαΐογ ΄ονν8, ἀγα βίδιίθα 

αἴ ἰεηρτ ἴῃ (Π6 ἰγεδίϊβε οὗ {86 Μιβῆπδῃ οδ]16εαἃ Οζέζρ.--- Α πῶ 

σογιοίδ Δ6; ατοᾶν (ππρῦ) ομέ οὕ λὲς λοις6] ἢ ῃϊγά ἐογπηδ! τν (5ο 

ν.8): ([ῃ6 ννοπιδη πγυδί Ὀς 5δεηΐ ἔογίἢ ἔογπιδιν, ὉΥ ἢδτ ΠυπῦΌδηά, 
ουξ οὗ Πίβ Βουβε. Πρ 29 σομᾶ ατῦα» οΥ αἰϊδγιῖδς 15. 186 τιϑιιαἱ 

ΗεΌ. νογά ἴογ ἀΐϊνογτοα ; οἷ. ν.6 2219.39 Ἰς, σοὶ Μαὶ. ,ὶθ, ἃ 

ἀϊνοτοθά τνοπηϑῃ ἰ5 ΠΟ), 111. ογι6 ἀγένονι οτεέ, σα βῥοίοα (1,ον. 211. 

2218 Νιι, 4010 ΕΖ. 4423): Ὀαυΐ τδ6 νοῦ 9) 5. ποῖ ἔουπά ἴῃ (Π15 

56η586 (αη. 2110 Ῥεϊηρ᾽ βοδγοεῖν δὴ ἰηβδίδησθ). ὍΤπα τῖρῃς οὗ 

ἄϊνοτγοσ, 18 Μν}}} 6 ηοϊοαά, ταϑίβ βοϊεἶνγ ἢ ἴἢ6 Πυθρθαηάᾶ; πο 

Ρτον βίο 15 πηδάδθ ἔογ πε οδβα οἵ ἃ νυἱίε βεακίηρ γεάγεϑϑβ ἔογ Πδσ 

Ὠυσθδηα᾽ 5. πη ϑαμανίοιγ. ΒΥ {πὰ ἰαίαγ εννβ, [ῃ6 νυβ. ννὰβ 

Ρογηλ τα ἴῃ σεογίδιη οαδθβ ἴο οἷαίπι ἃ αἴνογοθ, νὶΖ. 1:ξ Ποῖ 

Πυβραηάᾶ ννϑγα ἃ ἱερϑγ, οἵ δῇή]ιἊοϊε ἢ ἃ Ροΐγριιθ, ογσύ δηραρβά 

ἴη ἃ τεριιϊβῖνε ἴγαάς (ΚΑ εζλμδοέδ, νἱὶ. 1το).---8, ]αέό λθν»}7}] οἴ. 2213, 

ΎΠΕε εχρίεϑϑίοη, νοι ἱποίαάεβ ηῸ τγαΐογσεποα ἴο ἃ ροβιίϊνε 

οἴδησςξ οὐ ἴΠ6 ᾿νοπΊδη᾽β ραγῖ, πρῃς Ὀ6 ἴακδη ἴο 5ῃον [παῖ ἃ 

Ὠυδαηά σοι ἄϊνοτοθ ἢἷ5 δ ὑροὴ δ!ρῆϊ δπά δεδιΐγαγν 

στουηάς ; Ὀυΐ 85 ἃ βδεοοηά ἢυδραηά ψοιἹά ΠαγαΪϊν δη]οΥ ργαδίογ 

᾿ἰρεγίγ οὗ ἀΐϊνογος ἤδη ἃ ἢγϑί, [Ὁ 15 ΟἡΪν γοαβοηδῦϊα ἴο ᾿πἴεγργεΐ 

1 ἴὶῷ {πΠῸ ἸΙΡΏϊ οἵ ν.], 45 ἱπιρί γρ' ΘοΟπΊα ἱπιργοργιεῖν 85 [15 

ΧΧΙΥ 2. Ὁ πη] ργορ. οοριδ ἴο δοίοτιρ' 1ο, δόεονιθ ἐδς γοῤεγέν οὔ: οἵ ἃ 
ὑνοπ)δηῃ, ἴῃς βἰαπαϊηρ, οχργοββίοη ἔογ 20 δὲ »πμαγχγίεα ἰο : υὰ. 1439 153 αἱ. 
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οσσδδίοῃ.---4. 41,10» ἐλαέ 516 ἐς ἀοβίσα] (λ6 ἀπίοη οὗ ἃ ἀϊνογοεὰ 
ννοπδη ἢ δηοίποῦ πδη, ἔγοηι (16 ροϊηΐ οὗ νῖενν οὗ μὲσ ἢγϑξι 

Πυβθδηά, [41Πηρ΄ πο (ἢ6 54π|6 σαι ΡΌΓΥ 845 δάιυϊζεγν, ἴο νυ Βι ἢ 

{Π|15 ἴογηὶ 15 ἀρρ! δα (αν. 1820 Νὰ. 513. 14. 30) ἐς ΤΉΘ πιδγῖασε 

οὗ ἃ ἀϊνοτοδά ννοπιδη 15 ἴπι1ι5 ἰγαδίθα ᾿πΊρ]Π ΟἹ ΕΪγ 45 ἰδηϊδπιουπὶ 

ἴο δά ̓ υἱΐεγγ, αηὰ [ἢ6 ννΑῪ 15 ργεραγδά ἔογ ἴπε ἰϑδομίηρ οὗ (ῃγιϑὶ 

ου ἴδ 5υδ]θοΐῖ οὗὨ πιαγγίδρε, ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήσῃ μοιχᾶται 

Μι. 582" ([(ε1]}.---45, σδοριίμπαξίοη δοΐογο 7ολουαλ) ἃ νατὶαῖϊοη 
οὗἩ 1π6 υδυδἱὶ δχργαβϑίοη “7 εῆονδῃ᾽ 5 δροπλπδίοη᾿ (οη 7535); 

“ἐ Βρίογα ᾿ δ5 ν.ἕἤδ (γη. γ}.----Απα ἐλοι σλαΐξ πο σαπέδὸ ἔλε ἐαπαὶ ἰὸ 

δέ9}] οἵ. 76γ. 31. ΤΠ Δηά 15 σοηοσεῖϊνοα ὃν ἴῆῇ6 Ηεῦγεννβ 85 ἴῇ 

πιοταὶ βυπιραΐδυ ἢ {πΠ6 ρβϑορῖα ᾿ἰνίηρ ἀροη ἰΐ, δηά 15 ἴδιι5 

αἰπιοσὶ ρεγβοηϊβεά (ΕΖ. 1418 15. 24300}); 1 15. ““ ροϊ]υῖεα ᾿" υπάοΓ 

15 ἱπῃπαριΐδηῖβ (15. 245), δῃὰ “" ἀ6ῇ]6α " ΌΥ {ποῖτ᾿ ᾿πηπΊογα ϊες 

([ἰον. 1835. Ηδοτα ὦ σέῃ ἀβηοίββ (ογ αἱ ἰθαβί πο] 465} ἴο ἱποὺΓ 

{πΠ6 σα δηα σοηδοαυδησαα οὗ βίη; οἵ. 15. 2053] Εοοΐ. 55; δπὰ 

{π6 βιιδβι. οὐρ (ΝΠ) ἴῃ 159.---ἰς ρζυΐηρ ἐλεε] 431. 

Ηδροῦγον ἷανν, 895 γοηιδγκοά αῦονο, ἄοοβ ποὶ ἰηβίϊυἱε ἀϊνοτος, αὶ 
ἰοΐεγαῖθϑ ἱἴΐϊ, ἰῇ νίεν οὗ τῇς ἱπιρεγίεοςομϑ οὗ διπιδπ πδίυγε («ρὸς τὸν 
σκληροκαρδίαν ὑμῶν, Μί. 195), Δηὰ ἴδγ8 ἄοννη γερυἱδίίοηϑ ἰεηάϊπρ' ἴο ᾿ἰπιὶ ἐϊ, 
δηά ρῥγεοϊυάς 15 ἀῦυβε. Τἤυβ ἴῃς ἰαῖν οὗ Ὠὲ. ργονι 65 ζλγέέ σιαιλταηῖςοας 
αραϊηϑὶ γαϑῇ οὗ διθιγαγυ ἀἴνογοε : 4 ἀεῆηϊίε δηά βυρδίδης 4] στουπα ταυϑῖ 
ὃς «]]ἐρεά ; ἃ ῥτορογ ἱεραὶ ᾿πϑίγιπιοηΐ πιιιϑὶ 6 ρτεραγεά ; δηά {πε ςᾶϑς (εἰ 
8. ἱπιρ|164) πιυσί Ὅ6 Ὁγτουρθδὲ Ὀεΐογε βοπῖα ουδϊ!ς ἑπμοϊίΓοπαγυ, ννῇο νου ά 
ηοΐ ΟἡΪγν βεουτα (πε ἄυς οὔβεγζναησα οὗ (μα τγοαυϊδιίς ἰεραϊ ζογτῃδ ε5, Ὀυὶ 
αἶϑο ας οαγὲ ἵπαὶ ἰδ σγουηάβ δἱἱερεα ννεγὸ βιβδιοϊεηΐ, δΔηα σοηβιάετ δὴν 
ἀείδηος ἐπαὶ πρὶ Ὅς οὔπετεα. Τῃς ἀδεά, τηογεονογ, ἴῃ ογάος (παΐὶ (δε 
ἀϊνοτοθ πδῪ Ὅς ἰαρ ΠΥ να], πιιϑὲ Ὀ6 ἀεἰ!νεγεά τηἴο ἴΠ6 τυνῖε 5 μαπά, δά 
886 πιιιϑὶ 6 ἔογπδ}ν 5εηΐ Ὁγ ποῖ πυβθαηά ουἕ οὗ Π18 Ὠοιι56. [ 15 εντάςοὶϊ 
{μαι {π6 {ἰπι6 δηα Ἔχροηβα ἱηνοῖνοά ἴῃ (π656 ἑογιηδ } ἰε5 τνουἱα ἰδηὰ ἴο οδεςκ 
ἃ αἴνογοο βυϊῖ Ὀεΐηρ᾽ γα ῆϊν ἰηϑοιυϊεά ; [Π6 υδθαπά νου πᾶνε ορρογίπητ 
ἔος γεοοηϑβίἀδγαίίοη, δηά ἴῃς ἰηϊεγσνεπίίοη οὗ ἃ ρυῦθ]ς πιδρ᾽ϑίγαῖϊς σου 
ρτγενεηΐ ρῥγοοσςεάϊηρϑ Ὀείηρ ἰῃϑουϊεἀ ὑροῦ τνυδηΐοῃ οὐ ἔγίνοϊοιι στουῃάϑ. 
Τῆς ζυγίῃογ ργονιβίοη ἴω 1, ἐμαὶ ἃ ἀϊνοτοεα πΌπδη το δά πιαιτιε ἃ 
βαοοηά ({ἰπι6, σῃουϊά ποῖ γοΐιιγῃη ἴο πὸ ἔογπιεσ υδραπά, ψνουϊὰ ορεζγαῖε 
51: Π|1} 1 Ὑγ 85 ἃ ἀοἰογγοηΐ ἔγοπι μαϑίυ ἀϊνοτγοσ, οτ, ἢ ἴῃς αἴνοτος δαὰ δεϊυδῆν 
ἴλ κοη ρΐαςςσ, ἃ ννου]Ἱά Ἰεδὰ [86 Βυιιπθαηά ἴἰο οοηδιάσν ἰῃ6 ροβ51: Ὁ} }0 οὗ ἰδ κιηρ' 
5 να Ὀδοῖκ, Ὡς ΠῈ ννα58 51}}} δἱ ἰρογίν ἴο ἀο 80, νὶΖ. Ὀείοτε δῇς διδά 
Ὀοιυπηά Πογϑοῖ ἰο ἃ βεοοηά πυβθαπά ; 1 ννουϊά 4150 Ὀ6 οὗ ναῖυς ἴῃ ἃ ἀϊεγοοῖ 
αἀϊγεοιϊίοη ΌΥ οποοκίηρ, οἡ (πῃ ρατγὶ οὕ ἃ 'νοσιδη ἀεβίγοιιβ οὗ γεξυγπίπρ ἴο Βες 
[οὐπιεῦ μοπια, {πε ἰετηρίδίϊοη ἰο ἱπίτῖριια ἀρ αϊηδὶ ποῦ βεςοηὰ δυδθαπά. ἴῃ 

ἃ, ππ 5] Ο-Κ. ὃ 4 ἢ; διδάς, 8 τόρ : (ῃς ραιβαὶ ἔογπι (ἴον πε π) οὐ 
δοοουπίὶ οὔ μ6 Ζαφο (οἴ. οἡ γ). 
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ἔνο οδϑος ἴῃς τρῆΐ οὗ ἀϊνοτος 158 τυῖ 614, νὶΖ. νυῆογο ἃ πιδη 5δηάσγα Ὠ15 
πεν γ-πιαγγιεα υἱέ ἃ5 υπομαβίθ, ογ βοάποοβ μοῦ Ῥείογε πιαγήδαρε (229: 3), 
πε στουηά, πο ἀοιδὲ, θείην, ἴῃ ἴπ6 Τογηιοσ οδ586, {μαὶ ἃ Ὠυπραπά ραν οὗ 

ΒΌΟΘὮ ἃ πιεδῃ δἰ(επιρὲ ίο μεὶ γα οὗ μἰβ νἱδ ἀεβεγσνεά ἴο ἔογίεϊ: ἴδε τἰρβὶ 
αἰορείμογ, δηά ἰη ἴῃς ἰαἰίοῦ οαϑε, (δὶ ἃ οπιδὴ νῆο Ππδά Ὀξδοη 50 ἰγεδίθςα 
διδἀ ἃ εἷαὶπι ἰο βρεοΐδὶ σοηϑιἀδγαίίοη δὲ ἤδσ πυβθδπα᾽ 5 μαπάβ, δηὰ δῃουϊά 
ποῖ Ὀς6 ἐχροβεὰ ἴο δες δἀαϊπίοηδὶ αἀἴβρταςς οὗ ἃ ἀϊνοτςα. 

Μαϊδοΐι (215:1ὅ ἀδρίοτεβ ἴδε ἔγεαυξηον οὗἩ αἴνοτος ἴῃ 85 ἄδαγ, δηὰ 
ἄἀεοίαγοεβ παὶ 1 15 μαίδξῃ! ἰο Ϊεβοναῃ. Πα ΕΔΌΡ 5 ἴῃ ἃ ἰαῖεγ ἂρ αϊ5- 
οουγαρεά (Π6 ῥγδοίίοα 45 πιυςοῇ 85 ἴεν σοιά ἀο : δὲ {πε βδπια {ἰπ|6, {πὸ 
ραϑβϑδαρεβ ἴγοηι (ῃ6 ΜΙΒΠηΔἢ οἰἰεα ἀΡονα, 5σῃον (παὶ 1 γὰ8 ρεγα ες ὕροη 
»τοιπᾶάβ τυδίςῃ, Ἰυάρεά ΡΥ ἃ ΟΠγϑίίδη δἰδπάαγά, ννουά ὍῈ ἀεεπιεα ἴη- 
ϑυδοίοηϊ ; δηά ρεγῇδρϑ ἰδ6 ἱπαϊςιϊηοίη655 οὗ ἴπῸ Ἴχργοϑδϑϑίοη υδεὰ ἴῃ ὉὈιί. 
ΤΏΔΥ δᾶνα οοηίγδυϊεαά ἰο {Π15 ἰαχιγ. Οοπιρ. με οουηβεῖ οὗὨ ϑἷγ. 2523. μὴ 
δῷς ὕδατι διέξοδον, μηδὲ γυναικὶ πονηρᾷ ἰξουσίαν" εἰ μὴ ποριίύιται κατὰ χεῖρά σου, ἀσὸ 
φῶν σαρκῶν σου ἀπσότιμε αὐτήν (566 4150 725 (8) 4.29). 

ΤὨς πιηυΐενς γαρυἱαϊίοπβ οὗ πε ἰδίεγ 1ενν8, οἡ ἴπ6 βδυδ]εοί οὗἩ ἀΐνοτοο, 

τὰ οοηἰδίηεα ΤἙΠεΗν ἴῃ ἴς Μίβδπηιϊς ἰγοδίῖϑε8 ασζλωδοίλ (1.6. νιαγγίαρε- 
εοπέγαςξο) αὐὰ Οήζέϊη,--- οἴ ἰγαπϑίαϊεά ἴῃ ᾿ς Θοῖα δηὰ Εδρῃαδὶ!, ΣΦ ρλέεετι 
7γεαΐξίξες οΥΓἹ ἐλε πε δήμπα, 1844: 5ε6 ἔιγίμοες δδδ᾽βοῃῦιζ, 2,205. εολέ, 

Ρ. 99ΠΠ ; Εδεγβποα, 2) απὰ 7Ζήηιες ο77 7έδιεδ, '1. 3412-.2λ΄; Ηαδιπθυγροῦ, 
εαξ ξης»εϊ. Κ'ὶ δεῖ . Τα». ἴ. 5ιὉ. ΘΟΗΕΙΌΕΝ, ἰἷ. σιν. ΘΟΗΕΙΌΟΝΟ (Βογα 
1Π6 ἐογπιδ 165 (Παἰ πιυβὲ Ὀ6 οὈβεγνεά ἴῃ [Π6 ργεραγδίίοη οὗ ἃ ἰεραὶ σεί τὲ 
οπιπιογαίςα); Κιιίο, 23:12. Ονεῖοῤ.8 ἰϊϊ. ϑ8ο. Τῆς Ἰερ] ἔογπι οὗ α Οδέ τλᾶὺ 
ὈῈ 86δῇ ἰη 8εϊάεη, ζύχογ Πεῦν. (1674) Ὁ. χοῦ. ; ϑυγεημπιυβίυβ, έδληπα, 1]. 
428, λ251.; Ηδυθιγροσγ, ᾿ἰ. Δα. ; οἷ, α'50 Οσέξξέτι, 'χ. 34. Ἐσογ ἴννο ἱπίεγεβίηρ, 
ΒρεοϊΠΊ6 5 οὗ δηοϊεηὶ Αἰεέληδοίζ (Α.Ὁ. τορος απά 1164) 5ες Α. Μεγχ, Φϑοσιρηδνιίς 
ἦε αϊδοργαῤλίε τὸν. οὐ Αγαδό (1804), Ὁ. 45 .---Οἡὐ αϊνογοσ- ουβίοπιβ ἴῃ 
οἴπες οουηίγε5, 866 Ροϑβί, 2, ων» εοηγεολέ, Ὁ. 240 Η(. 

ὅ. ΝῸ ΠΣ ΑΥῪ ΒΟΙΡΙΟΘ, ΟΥ ΟΥΘΥ Ρ0}]16 ἀυΐγ, 18 0 ὯΘ 

ἐτηροβθα ὌΡΟῚ ἃ τη8η ἀυγίηρ ὑ86 χδὺ ὙΘΑΣ ΔἱΘΓ ἰδ ΙΠΔΥΤΪΔρΘ. 

-Πδουΐϊαῦ ἴο θ.. Τῇ ἴανν ἰδ ἀπαίοροιβ ἴο {ἢο56 ἴῃ 2οῦ , δηά 

ἰ5 ργοπιρίαα Ὀγ ἴπ6 584πΊῈ βριγιῖ οὗ σοηβιἀδγαϊίοῃ ἴὸσ ἃ πιδῃ᾿ 5 

ἀοπηδϑίῖο τοϊδίιοηβ, δηα ἰδ βδπὶδ τῆν] Πρ 655 ἴο ἰηίογέογα 

τ {Π6Π| ΠΠΠΘΟΘΒΘΑΓΙΪΥ.---λήείλον σλαϊί αην διεδίμεος δ μι ῥοσοα 

205 ἀήρ] [1ἰ. 255 οὐοῦ τῤοπ λύε (ἸοΟῸ 1318): 2.6. Ὦ15. βϑγνίοθβ 
αῇα ποῖ ἴο 6 τγεαιυ δι οπδα ἔοσ δὴν Ρυδ] 1] ΡΌΓΡΟΞΘΕ. ----.76 ὁλαϊ 

ὅθ 7γε6 (2) 20» ἀΐς λοιεδο 707 ομιὸ γεαγ) .6. ἀχεπιρίβα (1 Καὶ. 1522) 
ἔγοπι οἴμοι ἀπ165, ἀηπα ἔγοα ἴο δἰϊθηά ἴο {π6 ᾿ηΐϊογοϑῖβ οὐ ἢϊς 

παν ΠοπΠΊΘ. 

θ6. ΤῺΘ 1111, ΟΥ 108 ὌΡΡΘΟΣ τ 1]]δίοηθ, ποὺ ἴοὸ ὯΘ θη ἴῃ 

8. “21 30] ἢ (Ξξας γεραγα5) 15 ΘΓ ν γῪ ρεουϊ αν, που ρὮ ἔῆογα ἀγα βοπια 
ἀρρτοχίμηδίς ρᾶγα ]εῖ5 ἴη ἰδίς Ηδεῦ., τ ΟἿ. 281Ὁ.31 γοὔὺῦ 2 (ἢ. 75 (] 1 Κ'. ο 
νυἱτμουΐὶ ὃ): 26τ. ἢ 8 6 4.---θ. κ᾽] λδ,---ϑυο ἃ οπ6 ἃ5 18 πγεηίἰοηθά ἰη οἱ." 

(1οῦ 1333). 
18 
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Ρ104ρ6.---Τ Τα Παπά- 111} 15 δῃ ἀγίϊοα ἴῃ ὄνοσυ Πουβαῃοῖά ἴῃ τἢς 
Εαβί: 11 15 ᾿πᾶ!βροηβαῦϊα ἔοσ ἱκδερίηρ᾽ ἴπ6 ἔδημἶν σι ρρ οά τι 

ἴοοά ; δἀῃηὰ δνϑῦυ πιογηϊηρ 15. αι}, σταίϊηρ βουηά ἰς. πεαγὰ 

ΓΠγουρῇους δὴ ΕἘδϑίθγη ν]]ᾶρα (οΐ. 76Γ. 2510 δν. 183. Τῆς 

ἰανν 15. δΔηδίοροιιβ ἴο {π6 οπμδ ἴῃ ν. 12:18. δηά [κα 1 ἱπιροβϑϑ ἃ 

ΠΟΙ βοπα [ἰπλϊαιῖοη οὐ ἴπ6 ροννοσ ὄχογοϊβθά Ὁγ 1Π6 ογϑάιίογ 

ονοῦ [πε ἀερίογ : ἢονν [ΙΔ Ὁ]6 {Π15 ροννεῦ τὰς ἴο Ὀ6 δοιυιβεδα πηδῪ 

Ὀ6 Ιηξεγγαα ἔγοπι σοι ραϑϑαρῈ 5 845 Απὶ. 28 Ῥγ. 2251] 7οῦ 226.--- 

7.6 τοῦδ, ογ δα Ὡ 26} ταῖἠοίο»6} 1.6. εἰἴῆδαγ {πΠ6 ῃοΪα πη}, 
οΥΓ ἐνθῇ {Π6 πρρεὲῦ τι] ςοηθ δἷοηα (ν οἢ τανοῖνεα ὑροη (ἢς 
ἴοννεῦ βίοῃμβ, δηά νη πουΐ πνΠ]οῆ, οὗἩ οουτβα, [Π6 Π1}11} 15. 156 655). 

Τῆς λαμε.ττ (ΝΠ) σοη 5 βίβ οὗ ἴννο ἢδί οἰγουϊαγ σίοηεβ, ννογκεὰ 

Ὁ504ΠὮΥ ὉΥ ἵνο οπιθη (Μί. 2441) βεαίθα οὐ {πὸ στουηά, 85 

ΔΠΟΙΘΠΕΥ Ὁν ἔδπγαΐα δἴανεβ (ΕΧ. τι 15. 4732); {π6ὸὶ ψνοσῖκ Ὀεϊηρ' 

Παγά, δηὰ ἀδθεπιθά ἀεργδάϊηρ, 5 ποί ρογίογπιθα ὉΥ πΊεη 

δχοθρί δυοῦ 85 Μοῦ σαρίϊννε5 (10. ΟἽ Τ,4π|. 513). Τῆς 

ἐπ ρροΓ πλ]]]5ἴοηθ "ἢ (331, 1, τη6 ““οπατγιοῖ,᾽" οζ τι θυ) 15 πιϑη- 
ἰἰοπεα 4͵5ο 74. οὔϑ (2 5. 1131).---} 0 λ6 (ετρῇ. : ν]Ζ. οηδ {Πδῖ 
ἀοεοῖβ {Π15) ἑαζοίᾷ α {ΐ76 (Ξοτῖ) ἐγρι ῥἰσρ6} τ 6 ἢδηά-π}}}}, ἃ5. 7υδὲ 
δαϊά, ΘΌΡΡΙγίηρ ἃ ἔδηἶν τνῖτἢ 115 ἀδιν Ὀτγοδά, δηὰ 50 Ὀεΐηρ 

ἰδηϊδιπουηΐ ἴο {πε 116 οὗ ἴπο56 ἀδρεηάδηΐξ ὑροη {. 

". Αραϊηδὺ τη8} - Βύθ811ρ'.---Α τηδὴ αϊβοονογεά ἴο δᾶνβε 
βίοίβη, δηά δοϊά ἱπΐο δίδνογυ, ἃ Ὀγοῖπογ. ϑγδοῖ τα 15 ἴο δὲ 

Ρυηὶϑδοά ἢ ἀεαίῃ. Τῆα ἴανν 15 νἱγίυ δ! ἃ γταρετ!ὶοη οὗ Εχ. 

2116 ἴῃ ΤΕ, [π6 ρῃγαβθοίορυ Ὀείηρ᾽ πιογαῖὶν γοσαϑί ἰη {π6 Πευΐογο- 

ηοσῖο πιοι]α.--- 77 α παρ ὅδ. γον (211 2233) σσαζίρρ απ» οἵ 

ἠὲς δγοίλγοη Οὗ ἐλε ολεϊηγοη οὗ 75γασί, απαᾶ ἦθ 224» ἐλ πιαϑίονρ 

οὐδ» ἀΐρε (2114), απα φοἷϊ ἀέρι, ἐλόη ἐλαΐ ἐλίο «λαῖϊ (ϊ6] Ἐχ. 211} 
“ἩΗξς {πδῖ 5ἰβδίθιἢ ἃ πιδῃ, δηα 56]]16 [ἢ ἢ πὶ, οὐ ἰ Πα (6. {πὲ 

πλδ βἴο θη) Ὀ6 ἔοιυπά ἴῃ Πὶ5 Πδηά, 5.41] συγεῖὶν θ6 ρυΐ ἴο ἀδαίῃ." 
Ι͂η ὲ. {π6 οδ]εοϊ οὗἩ {π6 νϑῦρ ““ 5βίεδιειη " 5. ἌἼχργαϑϑὶν Πἰπ|ῖοά 

ἴο 8η ἰϑγδοῖῖῖϊθ. Βγ σοὶ ἀΐρε 15 λὸ ἄοιιδὲ πιθδηΐ 5611 ἢϊπὶ ἱπίο 

5΄ανθῦυ ἰπ 8 ἔογεϊρηῃ ἰδπά.--- 5γοζλγθη} 153.---δὸ λοις σλαίξ 6χ- 

ἐσγηείμαίο, ὦ ο.] τ39 05), 
8-9. Οἡ ἸΘΡΓΟΒΥ.---Ἰη ἀδα]ηρ ΨἸΠ τΠ6 ρῥίαρια οὗ ἴδργοϑβυ, 

{π6 ἰσγδϑὶ 65 αγο ἴο διίεπα οαγοῦιν ἴο {Π6 ἀϊτεοίίοηβ ρίνεη (ο 

186 πὶ ὈΥῪ [86 [, ον} 104] ρτιδϑίβ ; δηά ἴο Ὀδαῦ δἷβο ἴῃ ηγπά ψῇδῖ 

7. φ)]-Ξ δέγξορι, ἃ5 τοῦ δηὰ οἔίεη. 
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]οβονδῇ ἀϊά ἴο ΜΙιγίδπι, 85 {ΠΥ σης ἔογιἢ οὐκ οἵ Ἐρυρί (Νι. 

1214). ἴῃ ΤΕ πο ρτζγονϊβίοῃ 15 πηδάβ ἔογ ἴῃς ἰγεαϊπιθηξ οὗ 

ΙΘΡΎΟΘΥ ; δυΐῖ ἴῃ {Π6 Ῥυαϑῖβ᾽ Οοάδ ἔπε ϑιυδ]εοΐ ἰ5 μαπαϊεὰ ψ ἢ 

σταδῖ πιϊηπἴΐθηθϑϑ, ἴῃ νον οὗ [6 ἀΙ βδγθηΐ σᾶ565 ἰῃδὲ ἀγὰ {ἰκεῖν 

ἴο ἃτγίβθ, ἰῃ ἔνο ἰοηρ ομαρίογβ, [ν᾿ 12-14.- ΤἼΤΠΕ αν, δ5 ἴἴ 

βίδηάς δγα, σδηηοΐ 6 ἰδίζθη 45 ργοοῦ ἴπαΐϊ [,ὸν. 12-14 Ὄχι βίδα 

ἴῃ 1ἴ5 ργθϑθηΐ σῆδρα δί πὸ {πιὰ ἤθη 1. ννὰβ γιτίδη ; Ὁπὺῖ 11 

ῖς βυβηοῖθηΐ ον άθησα Ὀθοΐῃ ἰῃδὶ 4 Ζϑγαλ οὐ (6 5ιιδ᾽]εοῖ ννὰ5 ἴῃ 

[πΠ6 ροπϑαϑϑίοη οὗ {πὸ ργιθϑῖβ, δηά [δὲ τπ6 ρῥγίποῖρίες νὩοῦ 

ἰξ ἐπιροάϊδα ψϑγα οὗ τϑθοορηϊζΖθά δυϊμογιίγ, δηὰ γεξεγγεά ἴο ἃ 

ἀϊνίηε οτἱρίη (“85 1 πᾶνε οοπιπιαηάεδά ἴΠ6π|᾽}.---8. Ζαζε λεεα) 

οἴ. 43.--:-.ἹΖΤΐδ ίαρεο (2) οὗ 162᾽»05}} 11ἴ. ἐομεολ οὐ σέροξζε (18 21), 
--αγα οὗ {πὸ ρῃγϑίοσὶ γπαγᾷ (πληγὴ) ῥΡτοάιιοεα Ὁγ ἃ πιδ]!ρηδηΐ 

οοπιρίαϊμς (οὗ, τ Κι. 857 Ῥς, οἱἹ0), δηά ἃ βίδηαϊηρ Ἴχργαβϑϑίοη ἴῃ 

μον. 123-14 (ν.3. 8.9 διο.); οἷ. [πΠ6 σορΏ. νεγῦ, 2 Κ. 15ὅ.---ΟδὝεογυθ 
ον ἀπ 40] 45.---Ασοογέρρ᾽ ὁ αἱ ἐλαξ ἐλε  γίοσις ἐλ6 Ζουΐζος 

(181) «λαὶϊ ἀἶγοοέ γομ] 1710 (νγῇδτα ορδάϊθησε ἴο [Π6 ““ ἀϊγεοϊίοη ᾿ 
οὗ ἴπ6 ργίαϑίς 15 βἰ πι}]υῖν δη]οϊη 64) : {Π6 νϑγρ 15 {π6 οὔα (7) 
αδ6α οὗ {6 τοομηΐοδί “ ἀϊγθοίίοη,᾽" ρίνθη Ὀγ ἰῃ8 ργιθϑίβ (οἷ. οἡ 
1710); δηά {Π6 ταριϊδίοηβ σοηϊδϊηδα ἴῃ [,δν. 132-14 δῖα οδ᾽ἱεά 
ΌΥ ἴδε σογγοϑροηάϊηρ βυρϑί., ἰπ6 Ζόγαλ οἵ ἰδαροβθυ (125 

1433. δέ. δ1)͵- 855] (α 54π|. ΠῚ ΠΠ Ὁ52.---ἰς 7 λαῦθ οοριριαριαρα 

ἐλ] {π6 ἢγϑε ρεγβοῃ, οἵ [εμπονδῇ, 85 γ4.---Οὐξογυθ ἰο 40] 51.--- 

9. ΝΑ εγπορεδον, ὅσ ο.} οἷ, γιϑὺ; δηά 65ρ. 2517.--- ζγρ»,ίο Μ|έῆγίανι]) 566 

Νυ. 12 (ἸΕ). Α 5οϊεπιη δαπιοηϊ του ἴο γαπιθραῦ ποΐ οἠΐν 

δονν Μιγίδηι νν5 βυδάθηϊν βηαϊτίδη νυ ἢ ἰαργοβυ, Ὀυ αἷσο πον 

βογϊοιϑῖν 1 ννὰ5 γεαΐεά, Μίγιδηι θεϊηρ ἐχοϊα δά ἔγοηι [ἢ σδπὶρ 

ἔοτ βϑενθὴ ἄδυβ (Νυ. 1.2140).--- 8. ἐλθ τον, ὦ. 235(0 2517 
10-18. Ου ρΡ]θᾶρ68.---- ΝΠ η δὴ [βγδο] τα ἰεπάς ἴο ἢἷ5. πεὶρἢ- 

ῬουΓ οη ἴπα δεου Υ οὗ ἃ ρἱεάρα, 6 15 ποῖ ἴο ΡῸ ᾿ἴπηῖο ἴπ6 

ἤουδα ἔογ ἰδ6 ρυγζροβα οὗ ἔεϊοπίηρ᾽ 15 ρ]εάρε; ῖδ6 γἰρῃςξ οὗ 

βαϊθοίϊηρ {π6 ἀγίϊοϊα οβδγεα 15 ἴο γοηδίη ν ἢ (ἢ Ὀογγονσῦ. 

Αηά τ τῆς Ὀογγοννοῦ Ὀ6 ἃ ροοῦ πιδῃ, δηά οὔδεσ ἢϊξ πιαπιῖα 85 ἢ 6 

Ρἰεάρα, 1 5 ἴο Ὀ6 ταϑιογδά ἴο ἢϊπὶ δἱ βιηβαῖ, 'ῃ ογάθγ δὶ δ 

8. 3 7] ἐπ, 1.6. ἴῃ ἴῃς πιαίίεγ οἵ (Ἐχ. 2313 2 5. 2010), νῆδῃ {Π6 οδϑα 
ΑΓΒ65 ; οὶ σραΐηδέ (ἘΠ, ΘοδυϊΖ, Κ 611}, νος νου] Ὀ6 10 (2310 1υἀ. 1,}8 
76τ. οἷ), ποῖ 3.---10, πη] 153.---ρῶν 52}0] 20 γ λέηε ἰο ρίνε ἀἰς ῥϊεάρο (οἴ, 
Οὐ 158),---ἰτἢ 4 οὔδηρο οὗὨ 5υ]., 45 βοπιείϊπιε8 αρρθηβ ψ ἢ ἢ {πὸ ἱπῇ, (4). 
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ΤΊΔΥ ποῖ Ὀ6 ἀερτγινεά οὗ δὶ5 σονεγιηρ ἴον {πὲ ηἰρῆς. [δῆς οἡ 

ἰητογαϑῖ (2229) αγὰὸ ἑογριάάβδβη: ιυιΐ ἰοδὴβ οὐ {6 βϑουσγιν οὗ ἃ 

ρἱεάρε αἴ ρογπηοά; δηά {π6 ἔννο ργαβδθηΐ ργονιϑίοηβ δΓῸ 

ἀεοϑισηδά ἴο ργενοηΐ {πΠ6 ογοάϊοτ᾽ 5 ἀρυιβίηρ' ἢ15 ἱαρτ εἰπιδῖα χρη, 

οὐ δηΐοτοϊηρ ἰπεπὶ να χδίϊοιϑῖν (ἸοὉῦ 225 243. Τῇῆα ξεοοῃά [15 

θαβϑά ρου ἔχ. 223257. (160): τῆς Βγϑῖ 15 ρδϑοι]αγ το Ὠΐ., ἀπά {πκ6 

{ἢο56 ἴῃ ν. 5. 170. ἰς Ἰηἰαπαάδα 85 ἃ ἔυγίπον γοϑίσ οι !θη οὐ {Π6 

Δι ΙγαγΥ ρονεῦ οὗ ἴδ ογεάϊογῦ. Τῆα ἴδγπιβ οὗ Ὀοτἢ ῥγον ϑίοης 

δῆον ἰῃδὲ σοπηπΊογοῖαὶ δηὰ πιοησίδγυν ἰγαπϑδοίίοηβ (οἷ. Ρ. 178) 

ᾶτ6 511] οὗ ἃ γεϊαϊ νεῖν βἰπιρίες οδαγδοῖεσ.-- 12, Α πῶ 17 δ ὅδ ἃ 

200» τηιαῶρ, ἔλοις σλαίξ ποί οἱδοῦ ἐμ ἀξς ῥίοαρ6} ἃ5 ἴῃ6 ποχί νϑύβε 
5πονβ, ἴπ6 ρίβάρε οοπίεπιρίαἰεα 8 ἃ τηδηῖ]ς (π 0 )---Ρετθαρς 

{Π6 οηἷγν αγίιοἷς πὲ ἃ ροοῦ τπδη ψουϊά ἢάανα δἱ [115 αἰβροβδὶ 

ἔοτ ἴῃ6 ρύυγροβα, ἃ5 ννῈ}} 25 15 οἠΪν οονεγίηρ ΌΥ ηἷρῃῖ (Εχ. 

2225(1). 9850 ἔχ. 2235(26) («16 τῆου ἰδἴκα [ὮΥ ποι Γ᾽ 5 πηδη]ς 

(ποὺ) ἰο ρίεάρβ, ἔποιι 58.841: γεβίογε 1ξ ἴο ϊπιὶ δραίηβε βυπϑβεῖ." 

Α ρμαγπιθηΐ ννὰβ8 ἃ οοπιπιοη δυίοἶα ἴο ΟΗ͂ΘΓ 85 ἃ ρίεάδρε (2417 

Απ|. 28 Ῥγ. 2ο]ό 218 [0Ὁ 225); δπά {πὸ ταζρμᾶλ (οὐ εἰρηᾶλ) ννὰ5 

[86 ἰΙαγρα ᾳυδάγαδηριϊαῦ ονεῖ-πηδηῖα, οὐ οἱ (οἷ. οὐ 2217), 

ΜὨΙοἢ νν85 υδϑοὰ ἔογ βἰθαρίηρ ἴῃ, δπά ἔογ οἴπαγ ρυζροβαβ (ἔχ. 

1284 1ᾳ. 8251 5, 2110), Οη {πε ἀτιν οὗ τεϑϊοσίηρ'᾽ ρίεάρεβ, 566 

αἶθϑο ΕΖ. 187.12. 2416. 4,2 Ιο ἐλέε ἐξ τλαίέ δὲ γίρλέδοιε57:655] 655. 

14.156, Φυδίϊοθ ἰονγασὰβ εἰγθὰ βθσυνδηίΐβ.---ΤῊὴὩΔ ναρο5 οὗ ἃ 

Ῥοοῦ Πἰγεαά βογνδηΐ δὰ ποίΐ ἴο Ὀ6 ψ Π Πα] ἃ ἔγοσι Πίπι δῇϊεσγ {Π6 

{{π|ὲ ἤδη 1Π6γ γα ἄπε; ἴπαΥ ἀγα ἴο Ὀ6 ραϊὰ ἴο ἢἰπὶ γερι δεῖν 

αἱ ἴῃς ἐπ οὗἉἨ Πὶ5 ἀδγ᾽5 ἱαροιισ. Οπδ οὗ ἴπΠ6 πῆδην ἴαννβ ἴῃ ν ὨΙοἢ 

Ὠι. δροιιπάδβ, μοί 1655 ἴπδπ {π6 οοὐδϑ οὗ ΤΕ δηά Η, ἱπουϊοδίηρ 

δα ν δηά οοηδίἀδγαίίοη ἰονναγάθ ποθ ἴῃ ἃ ροβίτίοη οὗ 

ἀερεπάδποα οὐ ναηῖ. Τῇ ρδγδ]]ε] ἢ Η ἰ5 ἴον. το ϑὺ,.-- - Ζάορω 

σλαίξ πο ορῥτε5 (ον ἀδγγαμα)]} ΡΝ 15 υβϑά βρβοΐδιν οὗ ορργοϑϑίοη 

ὉΥ ΓΟΌΡΕΟΓΥ οἵ ἔγαιαά : 2839. 88. 5 5, 128:.4 Απηι. 41 ΕΖ. 1818 229 
Μαὶ. 36 (37) Ὃν Ὅνλ)).---ΟΥ ἐὰν δγοίλγοη, ογ οὗ ἐὰν εἰγαηιρΈς, 

Φ.} [πΠ6 ἀχργεβϑίοηβ ᾶἃγα Παιυίζεγοποπλίς (153 1213 4113)..---1ὅ, 

7π λῖς ὅαν, ὥ.] ἴεν. τοῦβϑϑ “ἢς. ΡῈ 5 οὗ δὴ δίγθά βξεγνδηῖ 

541] ηοΐ ταπιδαίη 41] ηἱρῃξς νὰ {π66 ὑπ6}] ἴπ6 τηογηΐηρ.--- 

13. ποῦν] 8 Εχ. 2285; Ὠϊ,. αδὺ. Π45 πῦο7ὺν (8 τοῖδ 2118 223. δ. 17). Ὀυϊ 
ποῦν 20 (-Ξ8).--- 1. 13] οοἸ]εοῖ., 45 [νον. 178. 10.13 α).---1δ. ΥἹῊΦ 1πῈ} ψἱ1ἢ- 
οὐ »», ΙάἸοπιαί 8} γ, ἃ5 αη. 4018 Εχ. 29 ]οη. 15; Ζο. 1113. 
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δεδοίλ λὲς σαγέ ερορ τῇ 111. ἐοέλ τ λὲς σοὶ 0 1ΐ, ἃ ἩἨεδῦὗτοενν 
ἸάἸοπι σι ρηγηρ᾽ “δεῖ ἢῚ5 ἀδϑῖγα ὕροη [{᾿᾿: οὗ, οἡ 1230, δηά 

566 Ηοϑξ. 48 76Γ. 2257 4414 ΕΖ. 2435 Ῥ5. 244, ἀπά ἴῃ ἃ γαϊϊριουβ 

86η56 (ἢ Οαοά 85 {π6 οδ]εοὶ οὗ ἀδϑῖγθ) 251: 1438. ΝΠ {πα 

τπουρδι, οἷ. Τοῦ γ3 1τ49.----2 65 δ ον αραΐηϑέ ἐλθο επίο )ολουασῆ, 

απ 12 δὲ 5{η ἐπ ἐλ66} 159: οἴ. Ἐχ. 2233 28) 
16. ΒΟΒΡΟΙΒΙΌΙΙΟΥ [ὉΣ ἃ ΟΥἾΏΘ 18 0 ὯΘ Θοομβηθὰ ἰο [86 

ΟΥΣΙΏΣΏΔ] : 18 ἴΆΤΩΣΥ 8.6 ποὺ ἰ0 Βυ Ὁ. τὶ ΕἾτη.--- αου] γ ἴο 

τι. Τυάρεά ὃγ ἃ πιοάογη βἰδηάεαγά, {Π15 ργον βίο βθϑῆβ ἴο ὃ6 

ἃ ϑυροτγῆιϊοιι5 οπα ; ἔογ [Π6 ργδσίισα ργομιθι6 ἀρρθαῖβ ἴο 6 

ἰησοηϑίβίθηϊ ὙΠ ἶἦὮ [86 διπἀαπγοηΐδὶ ρῥγιποὶρίθβ οὗ 1υ5{1|ς6 : Ὁ ἴῃ 

[(ὩὨ6 Ἰρῃΐ οὗ δποίθηξ ἰάδαβ, δῃπὰ δηοίθηϊς ὑϑᾶρθ, ἃ 85 ὉΥ ἢῸ 

ΠΊΘΔη5 Ὁπηδοσϑϑαγυ. ἴῃ δποιδηΐ {1πΠ|65 [Π6 ἔδπιν τνᾶβ ἴπ6 απἰΐ 

οὗ βοοϊείυ, πιισῖ πιοῦα ἤδη {δ ἱηπάϊν!πδ]; [6 συ], δηά ποὶ 

τηθγοῖν (45 τ 1.5) [Π6 αἴσρτγαςθ, οὗ ἃ ογπια ρεγρείγαίεα Ὁ δη 

ἰηδιντάϊαϊ], νὰ5 σμαγεά ὃν (πὰ τοδὶ οὗ [15 ἔπ ΪΥ; δηά ἴἴ τννᾶ5 

οἠἶΐγ ργδάϊμδι!ν {πᾶὶ {π6 ἀοοίγίπα οὗ ᾿ηαϊνίάιι41] ταϑροηβι ΠΥ 

δοαιγαά γεοορηϊτίοη. Ἡδησα ἃπιοηρ δποίθηΐ ἡδίϊοηβ, Ἔβρϑοὶ- 

ΑἸ ἴῃ {πΠ6 Ἑδϑῖ, ἴπ6 απ ΐν οὗ 84. ογιπιῖηδὶ οἴϊδη βιβεγοά 

ΡυηΙσῃπηεηΐ ΨΠ} Ππῖπὶ (Εδ5ι. οὐδέ, Ηδτγοά, 11}. 119, ΏΔη. 655 (4), 
Ὑνπείμπογ ἴῃ6 δαπὶα ουδίοση ργονδιϊθα ἴῃ ἰϑύδοὶ σᾶ ΟὨΪ Ὀδ 

Ἰηξεγγοά Ὀγ σοη͵δοίυγα : [Π6 σᾶ565 05. 725: 2 5. 2119 αγὰ οὗ δὴ 

ΘΧΟΘρίΟΩΔὶ ἡδίυγθ, δηα μαγαϊΐν διυϊμογιζε δὴ ἰηξεγεησα 85 ἴο 

[π6 ογαΙΠΑΓΥ 06 1οαὶ ργοσεάυγο. Βυΐ ἴῃ 2 Κ. 145 (νογα {Π6 

ΡΓαδαηΐ ἰανν ἰ5 αυοίϊοα ὃν [Π6 σοπΊριϊογ οὗ Κίηρϑ) ΑπιδΖίδῆ 

ΔΡΡΘδΙβ ἴο Ὀὲ ρῥγαϊβθα οἡ δοσουηΐ οὗ ἢ15 υππυ 4] ΟἰΘΠΊΘΩΟΥ ; 

δηᾷ (Παὶ ποτα ννὰβ ἔθ] ἴο Ὀ6 ἃ ἀδηρεγ οὗ ἴπ6 ργδοίϊοα 15 ϑσῃονῃ 

ὃν {π6Ὸ αχιβίθησα οὗ ἃ ἶανν ἑογι ἀαϊηρ 11. 

Τῆς ἀοοίγίηα οὗ ᾿παϊντάυα] τεϑροι δι} ν 8 ϑἰγοηρῚν ἰηβιϑίοα οὐ ὉΥ 
ΕΖεκίςοὶ (ς. 18. Τα ρείηςῖρία οὗ [πε ργοβεηΐ αν 8845 Ὀδοη δϑϑεγίεά Ὀεΐογε, 
ηἶθ, τ ἀοο5 ποῖ Τοοπῆϊος ἢ [Π6 ἰεδομίηρν οὗ ς9 (Εχ. 2)οῦ).. Τδοσα {πὰ 
τοίσγεησς 15 ἰο ἰῆς ρῥγονϊάεηςς οὗ αοά, οροεγαϊζπρ παΐυγδα!ν ἱπγουρ ἢ {Π6 
πογιηδὶ σομϑί!υἰοη οὗ βοοίείν : σμ ἄγε ἀγα πη καά ἴἰο {μεῖς ραγοηῖβ ΌΥ {ἰος, 
ΡὮγϑίοδὶ δπὰ ϑβοοίαϊ, ἔγοσι νηοῦ {πὸν οδηποῖ ἔγες ἐμποπηβεῖναβ; ἀπὰ {πον 
δυθογ, ηοΐῖ Ὀοσδιβο {ΠΕΥ̓ ἀγὸ ρὲ» οὗ {πεῖς (δ γβ᾽ βίηβ, θυ Ὀδοδυβα ὃν {ΠῸ 
5ε] (-δοϊηρ ορογδίοη οὗ πδίιυγαϊ ἰανν {Παῖς [Δ {ἢ 6 γ8᾽ 5'π58 δπίδιὶ αἀἴσργαοθ οὐ 
τηϊϑίογίυηα πὑροὴ ἴΠεπΔ. Ηδγε ἃ ἴανν 15 ργθβογιοά ἴογ λωριαη σεΐίοη, διὰ ἃ 

16. ὕ»] πιᾶν Ῥὲ εἰἴπεν ,μὺγ (( ὑσὶρ) 7ετ. 1ς}δ Ῥ8, 693 4423, οὐ ἐορείλεν τὰ 
(οη 23}5).---16Ὁ, νον} (τ ὅϑαπι. 335. πιο; (80 2 Κ. τ46 Κι.), 40 γπιοῦς: [6 
αἀϊβαγοηςς 9 ἱπηπχαιϊογια. 
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Ρτγίποῖρίς ἰ5 ἰδ! ἄοννη ἔοτ (με δαπιηϊδίγαϊςοη οὗ υϑιΐςα Όγ ἐπε ϑίαίς - τῆς 
λυ ν οὗ ἃ ογἰπιῖηδὶ 5 ηοΐ ἴο θὲ ρυηϊϑῃοα {πᾶ ϊοῖα}γ 8 Βα. ΤΏὸ ἵστο 
ςᾶ565 δῖε ἴδυβ δἰϊορείῃενγ αἰ εγεηΐ: 1 5 οπα (μῖηρ (παΐ, ἴῃ νἱτίυς οὗ [88 
ὈὨγϑὶοδὶ δηὰ βοςϊαὶ σοηῃαάϊοηβ ἴῃ ΠΟ ὑποΥ ἰἵνο, ἙὨΠ]Π ἄγε ϑῃουϊά κβυες 
ἴον πεῖν ἰδίπογβ᾽ βἰηϑ; 1 ἰ8 δηοΐδεγ ἰπίηρ ἰδὲ, Όγ ἴπῸ ἀεϊ!θογαῖς ἰηΐοτ- 
νοηϊίΐοη οὗ πυπιδὴ δυϊμογίγ, {παν βμουὰ Ὀὰ ρυηίϑῃοα ἔοσ ογπιηδὶ δος 
νυ δῖ ἢ μον ἢανε ποῖ σοπιηϊεα. Οἱ, ]. Β. ΜοζΖίεν, ιωζέμρ 7άἄεας ἐπ Εαγὶν 
Ἄρες, Τ,εςῖϊ. ἵν. Ρ. 1τιᾶ Νὲ 

17--18. ΤῊΘ ΒΙΧΔΗΡΟΙ δηὰ 80 ἔδλύμου 088 ποὺ ἰὸ ὃ0 ἰχθαῖθα 

ὙΠ ἱπ)]υβίϊοθ, ὩῸΣ 810 ὙΪΔΟῪ τὴΐὰ Βαχὰ-θαχίθα Ώ688.--- ΤῊΣ 
58Ππ|6 [ἢγες υρῖοδὶ οἶαβϑθβ οὗ [πὸ παοδϑϑίζουβ δηά υηρτοίεοϊοα 

ᾶτ6 ἀρ δίῃ, 45 δἰτεδαάν ἴῃ Εχ. 2230. (10) δηά οἴϊαση οἰβεννῆογε ἴῃ 

Ὠι. (σοπτρ. οἡ 1439), οοπηπηαηάξά ἴο ἴῃς οσοηδίἀδγαία τοραγά οὗ 

[86 5γδϑῖϊθ. Ἐδοῇ οὔ ἴῃ6 ἔννο ργονιβϑίοῃβ 15 βυϑίδης ιν τ 6 

ΔΡΡΙΠσδίίοη ἴο ἃ βρεοῖδὶ σᾶβδα οὗ ἐπ6 ρεπογαὶ ργίῃοίρία οὗ ἔχ. 

2230. 31. 35 (41. 33, 30) 2χ6.9 Δηά [6ν. 1033. (1π6 Ξἰγδηρεογ ποῖ ἴο 6 
Ορρτθ5564).---Ζἄοι «λαΐξ ποέ τογεσέ ἐλ γμεάργμορξ (1619) οΥ ἐλ 

σίγα" Ρ 67, (οὐ) ἐλο ,αζλογίθ55] Ἐχ. 2356 “ΤΒοιι 5] ποῖ ψτγαϑῖ 

{πὲ ἡυάρπχεηΐ οὗ [6 ροοτ ἴῃ ἢ15 οδιιβα."-- ο» ἑαζο ἐδλο τοΐϊάοτο᾽ 5 

ραρμθη το 2 θρ6)] ἃ Ὁτονὶ βίου δηπδίοροιιβ ἴο ἴπ6 οὔβ ἴῃ ν.δ. 
Οοπρ. ]οὉ 248, Πογα ἰδικίηρ ἴῃ6 ψιάονν᾽5 οχ ἔογ ἃ ρεάρε ἰ5 

τπΘηςοηΘα 845 ἃ ρῥίεοα οὗ ορρτγαϑϑίνεηθϑβ δα ὃν σἷάθ στ ἢ 

γαπιονίηρ ἰἸαπα πη] γῖκβ, ΓΟ ᾽ηρ᾽ βοοῖίζ5, δηὰ ἀγινίηρ ἄταν ἴΠ6 855 

οὗ (6 ἔδίπει655.--- με ἔλοις σλαὶξ γοριθηιδθν, ὅσο. τῃ6. ψοἱε 
νΟΙΘ6 ΠΟΙ 85 ᾿οῖδ; οὗ. θεῖον, ν.33 

19. 22, ΟἸΘΔΕΣ ΚΒ ἰὰ [86 ΘΟΥΏΒ0]ἃ, {80 οἰἑγο- ασάθῃ, δηὰ 

[10 νἱπογασὰ, ἃσθ ποὺ ἴο ὯΘ ΟἸΔίτηθὰ ἰῇ ἃ ζ͵Ιδδρίηρ ΒΡΪΣΙ ὉΥ 

[86 οὐτηθσ, Ὀπὺ 0 6 ἸΘΙῸ [ὉΣ 80 Βύγδη ρου, ὑμ0 ζδύμο.]6088, δηὰ 

[10 νὶἱᾶον.--ΤΠη6 ἢτγδι δηά {πὸ {πὶγά ργονϑίοηβ ἀρῖεὰ βυῦ- 

βίδηςτδιν τ [ν. τοῦς 2222, ἰὴ τῆ6 ἴνν οὗ Ηοϊΐηθϑϑ, οὐἱΪγ 

{Π6 ρῃγαβίηρ Ὀεΐηρ Παυςοτοποπο ; ἔπ βεοοηά 15 δὴ δχίθηξιοῃ 

οὗ {πΠ6 5δπὶι6 ργϊποῖὶρῖα ἴο (π6 οἱϊνε-ραγάβθη.---190. Ἡάθη ἕλοι 

γεαοςεί ἐλέμο δαγυσεί, ὥο.} οἵ. εν. 1099- 100 {τ 2433).--- 7} δέδες 

ἐλθε, ὧὥσ ο.}ἢ τ4390 2451 (20)}». 20, ΤΡάδρη ἕλοι δεαίεσέ (ΔΓ ν3) Ζδλιῖσιδ 
οἶζυθ ἐγ66} αἰϊυάϊηρ ἴο [Π6 πιοίῃοά ὉῪ ὑνδιοῆ {πὲ ἔγαϊς οὗ {Π6 

οἷῖνα ἴγθβαε ννδ5 οοϊϊδοίεδβα ἢ 5δο ἴβ. 2712. (οπιρ. ἴπ6 ρδγδί!εϊ 

ἐχργαββίοη, [5. 176 2413 ΠῚ ἢ53 “85 δἱ {ΠῸ σέγέζέμρ' οὗ δῇ οἷϊνε 
ιγεα."--Ὅ᾽. Ῥράορ ἐλοι ραΐλογοςί ἐὰν οἱπεγαγαά (]ὰ ἃ. 957), Φ.] 
οὗ, [μὲν. τοῦϑα,- -οδὸ, 4πηπώ ἐλοι ἐλαϊέ γορποηιδθν, ὅσο. ν.18 1515, 
20. ἼΚ55] ἀσποπ,. ἔγοπι Δ ΜΒ: (ἢ6 50-ο ]Ἱ]Ἱ οα δο 2 γίυαἐένιρη ((.-Κ, 8 52. 22). 
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ΧΧΥ.1-8. Ῥτγθοδυῦοηβ ἃρδϊηδὺ ὑπᾶσθ ΒΟΥΘΣΙΔΥ ἰῃ 86 ἴῃ- 
Βιούϊομ οὗἨ ΘΟΥΡΟΣΆ] Ραμ Βμιηθηῦ (80 Ὀδδὺϊη80).---ἼΓ ἃ ουἱρτιῖ 

Ὀ6 οοηδεπιησά ὈΥ ἃ ἰαννῖμ! {γῖὶριηαὶ ἴο Ὀ6 Ὀεδίδη νν ἢ δίγιραϑ, 

{Π6 βϑηΐδησα ἰ5 ἴο Ὀ6 οατγτγιδα οὖ ἴῃ ργθβϑθηοα οὗ ἴπῸ πάρε, [Πα 

5. ΓΡ65 ἀγα ἴο ὃ6 οοιηϊεά ομα Ὀγ οὔδ, δηᾶ ἴῃς δηΐζίγα πυροῦ 

δίνδη 15 ποΐὶ ἴο δχοβοά ἔογῖυ. ῬῬεδοιυϊδαγ ἴο Ὠ1. Α ρτγονίβιοῃ 

Ὀο(ἢ δαι δ ]6 δη προσ ϑασυ ἰῇ δὴ ἀρὰ πεη {|||6 γταραγα ννᾶ5 

ἂρί ἴο δε ραϊ!ά ἴο υπιδη κυ βογιηρ, δηὰ νῆδη σογρογαὶ ρυη!5ἢ- 

τηοηΐ ννὰ5 [40 ]6 ἴο 6 ᾿ἰπῆτϊιοίεα ψ οχίγαεπιθ βανογιίγ. ΤΠ 

Θχργαϑϑίοη ἴῃ ν.32 "σδυβα 20 {16 ἀἄοτονι" πιαῖζαϑ 1 ργοῦδῦϊα {παῖ 

(ῃ6 ραγίϊου δῦ ρυπισῃπιδης οοηϊεοπιρίαϊο ἴῃ ἴπε ἴανν 15 {πὲ 

θαϑίϊηδαάο, ϑνὨϊοῦ τνᾶ5 ἃ σοπηπιοη ἴογπὶ οὗ ριιηϊϑῃπιεηΐ τη Εργυρί 

(νη Κιηβοη- Βιγοῖ, 1878, 1. 205, 2οϑ; 2427}}78.1 8οο2, ο14) δπά 

ἴη οἴπεον Ἐδϑίθγη οουηΐγιθς, δηἃ ν πῃ ϊοῦ ἰδηας 1561 ψ ἢ ρΘου] ταῦ 

[δον ἴο αῦυσθ. Τα 1ηΠϊοϊίοη οὗ βίγιραϑ 15 οἴϊδβη δ θα ἴο 

ἰη {πὸ ΟΤ. 45 δῇ οὔνϊοιιβ δηά ογαϊηαγυ ἔογπιὶ οὗ ριιηϑῃπηθηΐ, 

6.5. Ἔχ. 2130 (νοῦ βῆοννβ [πδξ ἃ πιδϑῖθγ νοι Ἱᾶ βοπιαῖϊπιε5 

Ὀεδὶ [15 ϑίανθ ἢ δυο νιοΐδηοθ 85 ἴο σδιῖιϑ6 ἢ᾽5 ἀδδίῃ), Ρυ. 

1οἱδ 1.γ326 1029 268 (οη ἴῃ6 Ὀδοῖΐς ; οἷ. 15. 506), 761. 2023 ,,ἱδ: Ὀυΐ 

1 15 ἡονῆεγα ἀδϑογι θεά δ5 δι πογιζεά Ὁγ ἰανν ἐχοθρί ἤδγο, δηά 

(ργορδο]γ) 22}8.---1, Ζάφν «λαΐ γμεέζν ἐλε γέρλέσοιςα, απαὶ σοηι- 

εν ἐλ τοῖο 664 σοτὰρ. τ ὦ. 8832 (οὗ ἀοά). δἰ ζρλζθοιις δπά 
“οἴοχο ἴθ Ὦετε υδεα ἴῃ {πο ῖγΓ ἔογθηβίο βθῆβθ, ἴο 5ΙΡ ΠΥ 

Πρμίθους απ νιοκοά, ἴῃ γεσρθοῖ οὗ {πΠ6 ραγίίουΐϊασ οἤαγρα οὗ 

ΜΠΙΟἢ ἃ Ρδύβοη ἰ5 δοοιιβεά, 2.6. {Π6 } γα εαυναίεης ἴο ζῃηποοσοριξ 

δηὰ ρμδέν τεβρβοιίνεϊυ ; οἵ. Εχ. ΟἿ 237, ΡΥΊΥΠ δηά ὩἼΠ, 11. 

ῬΩ (1.6. “εοία» 6) γέρλέφοις (Ἰλποσεη) δπά τοϊοζοα (ρ}}1γ), ἃ5 
2 5. 1545. 538 Ἐς, 828; Εχ. 223(0) 5. 4,)γ88 0431. 2. Ῥρογέλ» ο 
ὅσ δεαίθη)] 111. α ολτα ο7 δεαΐξέηρ (ΓΙΊΞΠ ἴ3), Ὁγ 4 νν6]]-Κῆοννη 
Ηθοῦτενν ἰἀΐοηι : σοπιρ. “8 οἢ]]ὰ οὗ ἀθδίῃ᾽" (ΠἸῸ 13) 1 5. 2οϑὶ αἱ. 
- 70 δε δεαέοη δοΐογο ἀξ ἥασο, αοοογάϊρρ᾽ ο τυλαΐ ἐς σοῖο 70» 

δῆς τοϊοζεάησες, ὃν πιριδοῦ) γον ϑοηβ ον θην δαἀαρίεα ἴο 

Ῥτοίΐθδοϊς {Π6 ογι πλῖη 4] ἀρδϊηβῖ πια]γεαϊπιθηΐ : ἴπ6 ρα πΙβ πηοπὶ 15 

ποῖ ἴο 6 ἰε[ϊ ἴο ἴῆ6 αϊδοτγαίίοη οὗ βιιδογάϊπαϊε οἴποιαϊς, [ἃ 15. ἴο 

Ὀ6 1πηῇϊοϊςἀ ἴῃ (ἢ ργεβεηοα οὗ ἴδε Ἰυάρε ; {πΠ6 Ξίγιρεβ ἀγα ἴο 6 

σουηΐϊρά, ποΐ δαάπιϊηϊδίεγεα δἱ γαηάοηι; δηά (ἤ6Ιγ πιπιῦοῦ 15 ἴο 

ὍΘ 5ἰγιογ ργοροτιοπαία ἴο ἔπε ραν οὗ ἴῃς οβηοο.---8.. Α 
ΧΧΥ. 2. “ 512] ο΄. 1μον. 25:0, 
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αγίποῦ {᾿πι|ϊδιίοη : [8ἢ6 ἡππιραῦ οὗ βίγροβ 15 πδνοῦ ἴο Ὄχοοοὰ 

[ογίγ.---ὐἰογέν εέγίῤος ἀδ τᾶν ρίυσ ἀΐη, ἠδ δσλαΐί ποΐ ὀχοθεαΐ ὉΥ 

[Π6 Ἰαΐοῦ ]εννβ (Π6 ἡυπΊρεογ, ἴο ἀνοϊά ἴῃ6 Ροβϑι ΠΥ οὗὨ ἃ π|ϊ5- 

ἰαἶκε, ννὰβ ἢχϑά δἱ 20 (ΠΣ ΘΠ ΟΞ Ν Ἡασοοίλ, ᾽1ϊ. το Β΄., νἤοτα 

1116 ργοοθϑϑβ ἰ5 ἀθϑογσι θεά ; 2 Οοσγ. 113} 705. 422. ἵν. 8. 21, 24).-- 

ΤᾺ» ὀγοΐλ6᾽)] ἴῃ ἴδγπὶ 15 ἤεγα υϑεὰ ψ ἢ ἔογοα ;; 566 οἡ 15.-- 

86 αἰϊελοροιγ 6.7 οὐ ἴμε Ιάβα ἜἼχργεββεὰ ὉγῪ ΠΡΡΣ, 566 Οἡ 27:6. 
Τα πηϑδηϊηρ' ἰ5 ἰῃδὶ δὴ Ἔχοδϑϑῖνα Ρριυιηϑ πιθηῖ 15 4 πυπ)Π])[Ἔίιοη 

ἱποοηπιβίθηϊ ἢ ἴΠ6 γτασροοῖ {παῖ 15 ἄτα ἰο ἃ υπΊδη Ὀεϊηρ; 

1 Ὀγίηρϑ ψ ἢ τ ἃ ἀερταάδιίοη ννὩϊοἢ ὄνδη ἃ οὔ πη 4] ἀοας το 

ἄεβεγνε.---ϑεζογο ἐὰν 4»65] ἀρρταναϊϊηρ᾽ [6 ἱπάϊρην ; οἷ, οη 

τ. (“5 6»»» οὗ ΑΝ. ἘΝ. 15 ἱποογγεοῖ : 566 Ὀεΐονν.) 

4, ΤῺ οχ ποὺ ἴο ὮΘ Ιῃη55]104, ΜἈ110 ἢ60 18 ἰσθδάϊηρ ουαὐ {80 
ΘΟΙΏ.--- οι] αγ ἰο Ὦϊςϊ. ὙΤῆα ἴανν αβογάξς δηοΐπογ δχδπιρὶς οἵ 

1η6 ΠυιπΊδη! τ ννοἢ 15 ομαγδοίογιϑίο οὗ Ὠΐϊ., δηὰ ψῃ]οἢ 15 ἴο 

Ὀ6 δχογοίβεα ἄνθη ἰονναγάβ δηϊπιαΐὶβ (οἷ. ργοῦ δ 225Ὁ ; δηά 

Ργ. 1210), 1 Ο(οτ. 9951 Τίπι. 518 ἴῃ6 ἴανν ἰ5 αιοίεά, ἴῃ 11105- 

ἰγαϊϊΐοη οὗ ἰπ6 ργίποιρίε {παὶ “(6 ἰαθουγογ 15 ψνογίῃυ οἵ ἢ]5 

ἢϊγα." ὙΤῇα ουίοπι οὗ {πγοϑῃϊηρ σογῇ ἰῃ [Π6 πΠιδΏΠ Γ ἤογα 

Αἰ ἀεα ἴο, ργανϑι5 50}}} ἴῃ τἴπη6 Ἐδδί. ΤΠα δαγϑ οὗ σογῃ δγε 

βργεδά ουὖΊζ ὑροη {πὰ {Πγαϑῃϊηρ οοτ, {ἢ οχϑη, γοϊκϑα τορεΐδεγ 

ἴῃ ρϑΐγβ, ἀγα δά ὉΥ ἃ γορϑ, οἵ πιδάβ ἴο πιονὲ γουηά ἃ ρίνοῖ ἴῃ 

(Π6 σοηΐγο, δηά {πεῖς Ποοῖβ ραϑϑίηρ νοῦ 6 δαΐβ, βξεραγαῖβ ἴῃ 

βταίη ἔγοπι ἴπ6 ἢιισῖς. ὅε6 2223, 1. ὅς. (1η Ἐρυρί); Ὑδοπίβοη, 

7Ζὴε Ζαηπα απὰ ἐλο δοοῖξ (ι881), '. Ρ. 152 ἢ. (αἴ Ὑερθη4); Βοῦ. 

ΒΚ. τ. 550 (πϑᾶγ [δγίομο : ἤεγε ἴῃ οχϑη οὗ ἴῃ ἢ ΓΙ β Δ 5 ἡ ΓΘ 

πλι.ΖΖ Θά, ἴῃο56 οὗ {πΠ6 Μοβίεπιβ. υππλι12Ζ]6 4). Οχβρϑη (ογ οἵδε 

Δη1Π1415) 5111 (τα ἀππιυζΖΖζίοεα “ἴη Μαιιτγαοίδηια (Ηοεϑί, 
αγοξ. Ρ. 120), Μεβοροΐαπιϊα (Βιυιοϊκιηραπι, “226502. 1. 418), 

συγία (Ε 1556]1, Α26ῤῥο,3 1. 76), Αταῦνῖα δηά Ῥαϊδδίιης (ὟΝ εἰ 5εά, 

οίδορρ ἐπε Αγαδίδρι, 1842, ἱ. 1ο4; υυποῦ, ΔΝιαγγαΐίυο, 1852, 

Ρ. 218)" (Κηοῦ.). Οοπάον (7:η2 ἩΟογΆ, 1887, Ρ. 320) 5405, 

“41 ἢανα βϑϑη {Π6πὶ πλιιΖΖίοα, ᾿πουρ ἢ (Π]15 15 γάζα." 

ὅ-10. ΤῊῈ0 ΙΔ οἵ Πθνυἱγαΐθ- τ τὶ ρθ.---ΠΓ (Ποτα ἀγὸ πὸ 

Ὀτγοίμογβ {ἰνῖηρ᾽ 45 περ ουΓβ, δηά οπα αϊ6 ᾿δανὶηρ᾽ ΠΟ 50η, ἢ!5 

8. 2) Ὁ" 15] ΕΝ. ““Ἰεϑὲ, ἡ" ὅζο. : 566 οἡ 8,3,.---Ἴννῦ πῦ2}] ποῖ ““5μουϊὰ 
σέέπε νὶϊῈ τπῖο {πεο ᾿ς ““ἴη {πε αγς685 (Ξ) ἀρ πιοηΐ) οὔ" 5. 5))}»)Δ (6... ἡ. 1012): 
Ὁ 18 αἰννανβ δεγογε, ἔπι υΐέτυ 97 (4.5. ν.). 
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ννϊάονν 15 ποῖ ἴο Ῥὲ πηδγγιεα ἰηΐο δηοίπεογ ἔδην, ἴΠ6 ϑυγνινίηρ 

Ὀγοίῃοσ ἰ5 ἴο ἴδκα ποῦ δ5 ἢϊς δ, δηά (6 αἰδοῖ ομ]ἃ Ὀογη ἴο 

{Πεπὶ 15 ἴο βυςοεαά ἴο {πΠ6 πᾶπιὲ δηά ἱππογιδηοα οὗ ἴπ6 ἀδοδαβεά 

Ὀγοίμογ, ν. δῦ. Ἰῃ οαβὲ {πε βδυγνινίηρ Ὀγοΐπεγ ἄθοϊπας ἴο ἀο 

[Π|15, ἃ ἔογπι:αὶ ἀδοϊαγαίζοη ἴο {παΐ εῇεοϊ ἰ5 ἴο θ6 πιδάάα. Ὁγ Ὀοίῇ 

οὗ {Πεπὶ Ὀεέογε ἴπ6 οἱάδγς οἵ ἴῃς οἷἵγ, δἴζοσγ ννῃιοἢ {Π6 ννιάονν 15 

ἴο ἰοοβθῃ δοῦ Ὀτγοίϊμογ-ϊη-ἰννβ βδαπάδὶ ἔγοπι ἢ15 ἔοοί ἴῃ ἴοΐκεη 

(πὶ ἢδ ἢδ5 ἔογπΊδῖϊν σεποιυηοεαά Ὧϊ5 τρῃϊ, ἀπά ἴο ὄχργθββ 

ΟΠ οἶγ, Ὁ οτγά δηά ρεβίυγε, [ἢ σοηϊεπιρί νὨϊοἢ Ὧς ἄδβογνεβ 

ἔοσ μανὶπρ' [δἰ] ἴο ἀϊβοαγρα {Π15 ἀυΐγ τονναγάς ἢἰὶβ ἀεοεαβεά 

Ὁτοίποσ, ν.1710,. Ῥρουϊάαγ ἴο 1. Τα πιοῖϊνα οὗ {6 ἰανν 15 

οὈνίουβΒ. [Ι΄ ἰ5 ἴο ργανθηῖ [πε οδχιίιποϊΐοη οὗ ἃ ἈΠΉΪΥ; ἴογ ἴἴ 

ννᾶὰ5 ἀδοπιοά ἃ αἰξαβίογ [ἢ ἃ πιῆ, νῆο δά οὔοθ βϑουγαά ἔογ 

ΠΙΠπισ 6] ἃ νυϊδ δηα μοπια, σμουϊά Ὀδ6 Ἰο νυἱουῖ 4 ἀδθοοπάδηϊξ 

ἴο ΡῬεγρεϊιδίε Ὧϊ5 ἤάᾶπθ. Αϑ βονενοσ 'ῇ 50 ΠΊΔΩΥ οἴθοῦ οΔ565, 

[Π6 ἴᾶνν οὗ τ. ἄοεβ ποῖ ογθαῖβ ἃ πεν ἰηϑυαςτςοη, Ὀιι πιεῖν 

οοὐαϊῆας δὴ οἷά οὔθ. ΖΤᾷε [1 δνιγαιθ- πηδύγαρα πλιιδὶ ἤανα ὈδΘη 

Δῃ δῃποϊθηϊ ἔγῖρδϊὶ ᾿πϑυι τας οι ἴῃ 5γ86]; ἔογ ἴδε ἀν οὗ ἃ 5υτ- 

ΝΙΝ ΩΡ ὈΓΟΙΠΟΥ ἴο ΠΊΔΥΓΥ [5 Ὀγοίμοσγ᾽β οἢ]Ὰ61655 νιάονν ἰ5 ἴῃ 

αδη. 48 (ςεε 6βρ. ν.ἕϑ: “Ὁ. 26) ργεδσυρροβεά ἔοσγ {π6 ραίγιδγομαὶ 

ἃΡ6. Βυῖ (6 ᾿ηδιςςοη 15 ηοΐ οοηδηραά ἴο {δε Ηθρῦτον5: 

ΜῈ πιοα! ποδί οηβ ἴῃ ἀείδὶ!, [Π6 ουδίοπι ὈγΥ Ψ ΒΙοΏ 11 ὈδοοπΊες 

{ΠῸ ἀπίγ οὗ ἃ δυγνινίηρ Ὀγοίποσ ἴο πάγχυ ἢἷ5 ἀδοθαβεά Ὀγοίμοτγ᾽β 

να (οΥ ψν65), δηά ἴο πηδῖίζα ργον βίοη ἔογ [15 ομιϊάσγε, 15. ἃ 

νυ 6]γ-ἀΠπ5εα4 οηα, ΠΟ ρσγανδ:}5 ἀπηοηρ᾽ ΝΟΥ πδην αἰ εγεηῖ 

πδίοηβ, δηά ιἱπάδγ πε πιοσὲ αἰβεγεηϊ σγβίθπ)β οὗ γε! ! ο5 ΠΡ 

(ἔοσ ἱπβίδησο, Κίηβῃιρ σου ρὴ ψνοπιθη, ποῖ 1655 ἤδη ΚιίηΒΠΙΡ 

[ΠγουΡ ἢ πιθη)ὴ. Τῇ Ηδῦγανν ἰηδεταοη, ἤοννανογ, αἰἔετϑ 

ἔγοπι [6 ῃογιηδὶ 1,ονίγαϊθ- πηδγγίαρα ἴῃ ἰἤγεα γεϑρθοίβ-- -(1) 1 

ννᾶ5 πὶ ἰοα ἴο {πΠ6 σαϑα ννῇογε (6 ἀδοοραςοα Ἰθῆ πο πιαῖθ ἰϑϑια; 

(2) ἐνεη τπ θη ἰἴ ννὰβ οηἷν ρυΐ 'ἴπ ἔογοα ψοη {πὰ ἔνο Ὀγοῖμοῦβ 

ννογα ἀνε! Πρ οα {Ππ6 ϑαπὶῈ ἐαπΪν εϑίαΐϊα ; (3) ἴΠπ6 διυιγνινίηρ 

Ὀτοΐδοσγ, ἱπουρὴ δ6 ἴοοῖκ 5 ἀδοδαβεαά Ὀγοΐπεοι νιον 85 ἢ15 

ΜΠ, ἀπά εη͵]ογεα αἀπγιηρ ἢἷς5 ΠΠ ες π|6 (50 δ 845 Δρρβθδγβ) 5 

 8ςεε (ες Ἰοηρ δῖ οὗ ρεορῖςβ οἰϊεὦ ὃν ννεβίογπιαγοῖς, 75... οὐ ἡ ηιαν 
,αγγέαρε, Ὁ. κιοῖ. ; δῃά ἴῃς νογὺ οἷθαγ ϑυηῃορϑὶβ, ἢ {116γ ἀςίδ115, ἴῃ Α. 
Η. Ῥοϑι᾽ 5 ῬγοἍσβυγε, ᾿ η, ἐπι ὅς δίμα. ὧἐεν Εἰληοὶ. 7μεγίοῤγμάδης (1886), ρρ. 
28-47 ; 4180 (ἴον Αἰτγὶςα) 4,»,0οξ. 7μγίεῤγμασρης (1887), ΡΡ. 419-425. 
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Ῥτγοῖμογβ οϑίαίθ, ἀϊά ποΐ ἔοιιηά 4 δ ἶν ἴογ ᾿ἰπιβεῖζ: ἴῃς ἰβδδὰς 
οὗ [6 πιαῖγίαρε βιιοοδεάεδα ἴο ἰπῈ πᾶπὶὲ δηά εϑίαίες οὗ 8 

ἀεοδαϑθα Ὀγοίμεγ. ϑι:πδγ ᾿ἰπυϊδιϊοη 5 ργανδὶ! ἰῃ [ηαϊ16, Μδάδ- 

Βαβοδῦ, δηά διιοηρ ἰῆε (αϊοπδαιΐ οὗ Βγαζὶὶ. Ηϊηάυ ἰδνν 

γαδίγοῖβ ἴπΠ6 ργδοίϊοα ἴο {ῃ6 οδϑ8 ἴπ βοῇ {π6 ἀδοξαξοά ἰεανος 

ΠΟ ἰ55ι6 οὗ οἰΐπογ βδαχ; Ὀιυξ τπΠ6 υηϊοὴ ἢ [6 τνιάονν σδηποῖ 

ἤδγα 6 ἰογπηθα ἃ πιαγγίαρα, ἔογ 1ἴ 15 οἠἷΐν ρογπιἰεα ἴο οοη- 

ἰἰπὰ8 845 ἰοηρ' 85 ΠΊΔΥ Ὅ6 ΠΟΟΟΘΒΑΥΥ ἴο δηβαγα ἴπ6 Ὀιγίῇ οὗ 4 

51]ΠηΡ16 5οη, Ἐ 115 βρϑοῖδὶ αἷπὶ δίῃ πιογεῖν ἴο ρσγονιθα δὴ δαῖγ 

νῆΟ πᾶν Ὀ6 αἰ411866ἀ ἴο ρογίογπι ἀν οεγίδϊ πη βϑοσιῆοϊαὶ γα 5 

ἴῃ Ποηουγ οὗ ἐῆε ἀεξοεδβϑεά. [Ι͂ἢ Μαάδραβοδλγσ τὸ 15 ἴπε ἀν οὗ 

ἃ γουηραγ Ὀγοίΐῃογ ἴο γαῖα ὉΡ 5εθά ἴο ἢὶ5 εἰάδσγ Ὀγοΐπεσ ἴῇ σδϑε 

ἢ6 ἀϊ65 οἢ1141655.1---ὅ. 2τοοϊέ ἐορείλεν»] 1.6. οα ἴῃ 6 βδπιθ ἔδπλν 
οϑίδίε (απ. 1.26 267 ἀο ποῖ {Πι|5ίγαΐα (8 ϑᾶρὰ 6γα): ἤθη {Π6 

τ Ρο6Γ5 οὗ {πὸ ἔπι ν τνεγα βεραγαῖθά, [π6 αν ἀϊά ποῖ δρρῖγ. 

[1 νν5 ἃ οοἰϊδίθσγαὶ, οὐ]θοῖ οὗ ἴδμε Ἰηϑυϊ το ἕο ργανεηΐ ἃ δηλ γ 

᾿ππογιΐδηοα ἔγοπι Ὀείηρ Ὀγοόΐίκθη ἃρ, δηά (566 πε ποχὶ οἴδιιδε 

Ὀμὲ οΠπ6) ραϑϑίηρ᾽ ἰπΐο βίγαηρε μαπάς.--- 454 λαῦὺο πὸ 503} [Π15 15 

{Π6 πδίιγαϊὶ πιδαηϊηρ᾽ οὗ {πὲ Ηδῦγον (12), δηὰ 1ξ 5 580 υηδεγϑίοοά 
Ὀγ Οπα., Κηορ., Ἐν., ὈΠ1ΠΠ|πι., Οδς:, ΒεηΖίηροσ, Α4γε|λ. Ὁ. 346, 

Νοννδοῖς, 4γολ. ἱ. 345, ΚΝ. ; Ὀυὲ (ἃ (σπέρμα) υπάετοίδηάϑ [3 ἴπ 

[πΠ6 βεηδγαὶ βθβηβα οὗ οὐ α (οἵ εἰ πεῦ 56 Χ); 50 05. 4ππ͵έ΄. ἵν. 8. 

23, ἃπὰ ἴῃ ἴδε αμυοίϊαίίοη Ὀγ πε ϑαάάμοεεβ, ΜΙ. 223: (- ΜΚ. 

1219-] ς, 2033), 7, ΕαρΌ., ϑοδυΖ, Και, αἰ. Ηδά [ἢϊ]5, ῃον- 

ὄνογ, ὈῬδθὴ ἱηἰοησδά, ςοδα, οὐ δον 07 ἀσιρλίογ, ννοιϊά, 45 Ὠ1]1π|. 

ΓΟΠΊΔΓΚ5, ἤᾶνα Ὀδθη σογίδιηϊυ βαϊά ἴῃ ἰαραὶ ρῃγαβθοϊορυ.--- 

ρήλομέ (Ἰιά. 126) 2. α ςἐγαηρ67) {.6. ἴο ἃ τηδῃ Ὀεϊοηρὶηρ ἴο 
δΔποίπεγ ἔα πΊν οὐ οἶδῃ: 5ῃ6 τνᾶβ5 ἴο γεηδιη (ἢ ἤδγ ργορογιγ) 

ἴῃ δογΓ οὐ ἔδπην.---- γον ἐλ6 απμἦν οΥΓἹ απ λιδδαμαδ'ς δγοίλεν 

προ θη] ἴῃς ἰάεα οοηνεγεά Ὁγ ἔπεβε νογάβ 5 δβχργεϑϑϑά ἴῃ 
{πῸὸ ΗΘΡ. ὉΥ ἃ 5ἰπρίε νογά, ἃ νεγὺ ἀογίνεα ἔγοπι ἴ6 Ηθδῦγαν 

[Θγπὶ ἔογ “"υβ απ 5 Ὀγοίμοτγ (Ὁ3)), νῖΖ. ΠΌΞΝ, 1.6. ““ἐγεαέ ΜΕΥ 

ας α ὍΣ", οὐ ἀμοδαπα'ς δγοίλο»" (50 απ. 488). ΤΠα ἔδοϊ οὗ Ηδ6Ό. 
δ. δ... Π'Πη] 243.---ποῦν κ2} ἡ. τοδὶ: ἀδὰ. δκ ΚΔ. 

"7ηδέἑμίος ὁ.) 77] αι, ν. 59ο-6; Μαγῃε, μας ἔα απαᾶὶ ὕδπαρε," 188, 
ξβ 68-69ς. Αεοἰυδὶ πιατγγίαρε νὰ ἴμἢ6 ψϊάονν, οννενογ, ργανδι]ῖ5 διηοηρ 

Ῥαγιϊου αν ἰγῦ65 οὗἩ [παϊδ (ἐδ. 8 70). 
Τ ΟΕ οὐ {π|8 ἀυΐγ, Μαίης, ξαγζν ζαω ανπα Ομδίονι, Ομ ΔΡ5. 111.--ἶν. 
Σ οίδτες, 7.6 Ογεαΐ Α΄ γίσαν 75 ἰα πα, 1880, Ρ. 246. 
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Ῥοβϑαϑϑίηρ 8 βρϑοΐϊδὶ ννογά ἴο ἱπαϊοαΐε {Π15 ραγίιουΐαγ γαϊδίοη 

ἷἰΞ ανιάδησοα (παὶῖ ἰζ τουδὶ ἢανα Ὀδδη ἃ ργοπιποηΐ ἰδοΐογ ἴῃ 

αῃηοίεης Ηδρῦγεν δοοϊεῖν, δηά παῖ {πῸ6ὶ τρῃῆϊβ δηὰ ἀυ{165 

σοπηδοίαά ψΙἢ 1 πλυβὲ ανα Ὀδθη ἱπιρογίδηϊ οπ65.---θ. δλαὶ 

σεζοσθα ἐο ἐδθ παριθ οΥΓ λὲς δγοίλον ἐδλαΐ ἐς δας) 11ϊ. ““ εἰαπαῖ τ 
τερον ἴῃ πᾶηια,᾽ ὅζο., 2.6. ἀββϑυ της ἃ ροβίτἴοη (ογ ὃς 6ϑίδ 15}66) 

8.5 ἢ15 Πεῖγ, δηά {πὸ ροεγροίυδίογ οὗ ἢ15 πδπ)Ὲ δηά ἔδῃν .--- Ζ λα 

ἄμ ὲς παρῃθ δ6 ηοέ ὀίοίέεα ομέ ὥύρε 75γα61] σοτιρ. ἔοτ ἴῃ ἥριιγα 919 

2019 Ῥς. οὐ 1οοἱϑ; ἔογ ἴπ6 ἐπουρῶς Επ. 45.101 5, 2433(41) 2 5, 

ταΑὖῦ,--, δλαΐὶ ρῸ πιο ἐδ6 ραίε (Βα. 41), μπέο ἐλ6 ὁΘἰαἶδγ5) ἴῃ 
οτάεδγ (πδὶ δ Ὀγοίΐπογ-η-ἰαννδ γαπυποϊδίίοη οὗ Ὧϊ15 οΠοθ πᾶν 

Ὅς οἰδοιδιν δἰἰεϑίθα δηὰ ϑβαποιϊοηδά: οἵ. 2119 2218.---- 70 γαΐδα 

τεῤ, ὥς. οἵ. Ἐπ. 45:10. (γηδπ) ὃν ΠΌΠ ὉΦ Ὁ»π0).---9. ΤΆθνι «λαὶὶ 
ἀτς δγοέλογὶ» “οὐδ ἄγατο πίρὰ ὠρίο ἴηι τη ἐδ ῥγέβδομιοσ οὗ ἐλ6 

οἰίδγς, απο ἰοοδὸ λἀΐς σαπάαέ Τορι 077) ἀϊε Τοοί, αμαᾶ τῤὲξ τ λὲς 

7,ἶπεδ; αμᾶ δἦδ τλαΐΐ ἀπϑῖῦοῦ αρο σαν, 80 ϑλαΐί τὲ δὲ (0216 τγιέο 

Ζλ6 τπαρ ἐδλαέ “οίλ ποέ διε με λῆς δγοζλοτὴς λοι56] δοοογάϊηρ ἴο 
Ευ. 41, 1 ννὰ5 [6 ουδίοπι ἴῃ δηοϊθηΐξ ἰϑγδοὶ, ἤθη ρῥγορογίυ 

νν5 ἰγαηϑίεγγεά, οἵ ἃ γίρῃϊι οεάδά, ἴο ακε οὐ ἴῃς βαπάδὶ, δηά 

Παπά :ζ ἴο {Π6 ροῦβϑοῃ ἰῇ ννῆοβα ἕδνοιγ {6 ἰγδηβέδοσ ογ σθϑϑίοη 

ννὰ5 πιδάβ, 845 ἃ ϑυπιῦοϊϊο αἰἰθϑίδιίοη οὗ ἴπ6 δοῖΐῖ, ᾿ἱπνεβηρ [ἢ 

ψ ἢ Ἰαραἱὶ να]! γ. Ηδφτγα {πὸ βαπάδὶ 15 ἰαΐκεη ἔγσοπι ἴῃ ἔοοί οὗ 

ἴπε Ὠυπθδηά᾽5 Ὀγοίδοσ, ἴῃ ἰοΐκθη οὗ ἢΐ5 τεηπυηοίδέοη οὗ ἴδ γρϊ 

ΜΜΏΙΟΝ τῃ6 ἰανν σάνε δὶπὶ ονοῦ 5 ἀδοδαβθά Ὀγοίμογ᾽β να 

(σοσοπιρ. {π6ὸ Βεάοιυϊη ἔοζγμι οὗ ἀΐϊνοτοθ, “"ϑῇῆδ ννὰ5 ΠΊΥ οσἱζρρεν, 

ΔΠΑ1 δᾶνα οαϑδὶ μοῦ οὔὔ" ; ϑηλίῃ, Αὐμολῦρ, Ὁ. 260); Ὀυὲ [ἴ 15 

τεπιονεά ποῖ ὈΥ Πίπι56 1, Ὀὰξ Ὁγ (Π6 ννοπιδη, 85 δη ἱπαϊοδίίοη, 

ΔΡΡΑγθηῖίγ, τπαΐ μὲ δ᾽ΐονβ δὴ ποηοιγδῦϊα ργίνη!ερε ἴο Ὀ6 ἔδίκθη 

ἔγοπι ᾿ΐπλ, δηα νοϊυταγν τεπουηοθβ ἃ ἀν ψῃοἢ δβεοίίοη 

ἔογ ἃ ἀεοδαβεά Ὀσοΐποσ βῃουϊά ἤᾶνα πιδάβ ἄδθαγ ἴο ἢϊπ|. Τῃα 

ἀϊδογεαις τ Ώϊοἢ τνὰ5 ἔεϊε ἰο αδἰίδοῇ ἴο ἢὶ5 οοπάιυοσί, ἀρρϑδῦβ 

Γυτγίποσ ἔγοτι [ἢ σοηπίαπιρίμποιιβ αοὶ τνπίοῃ ἴπῸ νοπηαῃ 15 δἴζογς 

τνατάϑ αἀϊγεοϊεά ἴο ρεγίογπι (σε Νὰ. 1.214 [0 20}0 [5. 5οὔῦ), δπά 

ἔγοπι ἰῇ ἀἰπραγαρίηρ ννογάς ἢ ννῃϊοῦ 586 ἰβ ἴο δοοοιίρϑην 

ἰἴϊ. Εον διμ:ια π, οἴ. Ἐπ. 411; αἷϑο αη. 162 403 (ΕΝ. ».).-- 

10. 4πῶ λὲς παριθ σλαΐί δὲ οαἰἐοα ἐπ 75γασί, 116 ἀοιδο οΥΓ ἀζρι 

9. γ552] ““ἐηι' (ῃς ἕδος οὔ (πα Βοϑῇῖε 56η56), 45 Νυ. 1216; ς. 73 (5εε ποῖα); 
7οῦ 1τ65 ΗοΞ. 55. ““Βείοτγε᾽᾽ ()7εδανισίλ, ιτ25; ἸλλΌῦ. ; Εδ5ρ1:) ννου]ὰ Ὅς ΤΣ 
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ἐλαξ λαίλ ᾿ἷς σαπααὶ οοςθΩἢ οἵ, τππογα ροϊηϊθαϊν, “Ὃ οἵ {πε υη- 

βαπα δ᾽] θα οπα,᾽---ἃ σοηΐεπιρίιοι σομδγέψωσζ, νν Ὠ1Οἢ ν}} οἷηνσ 

ἴο δ]15 ἔδπιῖῖγ, δηά ρεγρεϊυδία ἴΠ6 γασο]]δοϊίοη οὗἉ Π΄5 πηὈτοῖ ΠοΥΙΥ 

δοΐ.---ἰὐις 8 ἸῸΦ᾽ ἐξ: Ρ}] Επι. 419 (ἴῃ ἃ αἰβεγεηΐ δρρ]!οδίϊοη). 

Απ ἰηϑιτυξοη 50 ψιάεῖϊν αἰ υπεα 845 {πὸ 1,εν γαῖθ- ππδυγίαρα πιυσί γαβὶ 
[Ὠγουρσπουΐ ἀροη βοπια σοιηπιοη δα5}5, δηά ὃς ἄς ἴο (Π6 ορογαίίοη οἵ βοῖηε 
σοπιοη Ὀγηςῖρίς, οὐ Ῥγηςρῖε5, ἰηΕυεηοίηρ, βοςἰεῖγ. ΒΥ]. Ε. Μοϊοπηδη 
ἰῖ “88 βίγοη!ὴν οοπίοπαςά {παῖ {πε ροου] αν ῥοϑίζοη ἰδ ίκθοη ἴῃ 1 Ὁγ (δε 
Ὀγοίπεν οδη Ὅ6 ΡὈΓΟΡΘΟΓΙ͂Υ υπαάεγϑίοοά οὨΪΥῪ 845 ἃ βυγνῖναὶ ἔγοπι δπ δηϊεοεάεπιὶ 
2οϊγανιάνοις βίαρε οὗ 5βοοίεἰν---ἶἰη ραγίϊουϊαν, οὗ πε Κἰπα ζηοννῃ 45 Τιδείδη 
ροϊγαπάγυ, ἴῃ ὮΙ ἃ στοὺρ οὗ Ὀγοΐμογθ ᾿ἰνίηρ ἰορείπεν σῇαγε ἃ 5ἰηρὶε 
να, δηά {πὸ ομ]άγεη οὗ ἴῃς Ὀγοϊπογῃοοάῦ ἂγὰ 411 (ΌΥ ἃ ἱεραὶ δοίἰου) 
γοοκοηθα 45 Ῥεϊοηρίηρ ἰο ἐς εἰάδϑὶ Ὁγοίμπογσ. Βυῖ μουρῇ υπάουδίοαϊν 
ροϊγαπάγυ 885 ργενδιεα, ἀπὰ ὑγενα 8 511}, ἢ τῆν ραγίβ οὗ ἴῃς ρίοδεῖ 
(ποΐδρ!ν ἴῃ Οεηΐίγα! 4.514), (πὸ Ὀεϑὲ ἱπάδρεηάδηϊ Ἰυάρο5 ἀἄγὰ οὗ οριηΐοη [μδί 
ΜοΙκδπηδη σγοδίῖν ἜἼχαρρεγαίεα 15 Ἴχίθηϊ δηά ἱπιρογίδηςς 85 ἃ 5ἰδρε ἴῃ 
πε ἀδνεϊορπιοηξ οὗ βοοίεἰν ; δηά, ἴῃ ραγίίουϊατς, [πὶ (ἢ6 υϑαρδ5 οοηηπεοίεά 
νὰ (Π6 1μονίγαῖς-πιαγγίαρε, ἴο ἢ ἢς ἀρρδϑδὶοά 45 ενίἄδηςε οὗ [5 ἔογπιεγ 
εχ βέθηςθ, τνεγε ποὶ 80 σοποϊυβίνα 85 ἢ βυρροβεα.Σ ὙὍῇα ἰηβικυζίοη οὗὨ ἴδε 
Τιενιγαϊο-πιαυιτίαρε, 1ἴ ἰ5 ργοῦδοϊε,βΚ οτἱρηδίεα ἴῃ ἃ βἰδίε οὗ βοοϊεἰγ ἴῃ νυ Βιοὶ 
{πε σοηδίξασπι υηϊ5 νεγο, πιογὰ ἱαγρεῖν ἤδη νΠὮ 5, ἠοῖ σἰηρῇς ἔδην] 5, 

Ὀυϊ ργομῤὌἘ 907) γεϊαΐσα μαρεῖϊίος, οὐ Ἰοϊηῖ ἔπ ν σγουρθ. [π᾿ ῥγιπι ἶνε δηά 
56 π|}-Οοὐἰπηιεῖνα βοοίθϊοϑ νοπιεη ἀο ποὶ ροββθβ85 ἱπάδρεπάδηϊ στρ 8, ἴμεν 
τα ἰγεδίςα 45 ρατὶ οὗ ἐπα ργοροσγίυ οὗ ἔῃε δπην ἴο νυνπίο πον Ὀεΐοηρ. Α 
τηδγγιεά ᾿νοπδη, ρου ἴδε ἀδαῖ οὗ δῦ πυβθαπά, ρᾳ5565 σοῃϑοαυ θη, ΜῈ 8 
ἰοῦ Ομ] άγθη, δπά μον ἰδία πμυβῦδπα᾽ 5 ἐϑίαίε, ἰο πα πὸνν μοδά οὗ {μ6 ἔδπν, 

ΠΟ Δ550Π|65 ἴῃ τγεϊδιίοη ἴο ἴπθπὶ ἴπῸ βδαπὶα σὶρ 5 δηὰ ἀυἱϊ65 τυῃιοῦ {πὲ 
Ὠυβραηά Παά : ἢς Ποῖ 5 ἰονναγαάβ ἴΠπεπὶ {πε Ἰοίηξ ροϑιΐοη οὗ ρυαγάϊδη δηά 
οἾηοῦ ; δπὰ {(Π15 ὈὉγτίηρβ ΨἹ ἰξ 85 ἃ σογο ἀγῪ ἐπα τρῃΐ ἴο ἔγοδὲ (δε νον 
85 15 Μη. Απά ἴἰ 15 (ῃς δγοζδονγ Ὧο ἴἢπ5 Ὀδοοι65 ἴπε ἀεδοςαβοά πηδη΄ 8 
Ὠεῖγ, Ὀθδοδυβα, ἔγοπι ἢ18 ρὲ δηὰ ροϑβι(οη, ἢς 15 (45 ἃ γι) [86 ρογβοη ὙΠῸ 
58 ρεβὲ Πιίεά ἴο Ὀς ἴΠ6 πενν πεδά οὗ [πε ἔδπν, δπὰ ἐπε συδτγάϊδη οἵἉ 115 

" δέμάΐες ἐπ ἄπο. ἐσέ. τ888, ἢ. 97 Ε΄, 65Ρ. 109-114; Φογέμίρ λιν Κευίΐφα. 
1877, ἰ. 694 ΕΣ 

Ὑ Ἰροϊυάιηρ, Αγαδία : 5606. ϑίγδρο, Ρ. 782; Βοκβασίῖ, 111. 2ο6 (Ἷ. Ἀ. 
δ, Αὐπιδλίῤ, 122-35; ΜΈ]. πὶ ΚΠ 1Ὲ Επὸ Ὀεὶ ἄδη Ασγαθογη," ἴα ἰῃς 
αδιι. Λιαολγίολέοφνι, 1802, Ρ. 460ο .). 

Ζ Η. ϑρεποοῦ, Ζογέρρλν Κευΐστ, ἐδ. Ὁ. 805 ἢ. ; ΜΝ εκίεγπιαγοῖς, ἤπιαν 
Ἤεανγίαρο, ὈΡ. 3, δοτ-σις; ϑακε, ηαγγίαρε απῇα Αἰπελίῤ, οἷν. ν., 65ρ. ρρ. 
172-78 ; Α. Ἡ. Ροβῖ, νι δευϊοξίμηρερόδολ, α65 αν] οι γοοδές, ρΌ. «8, 64; 
ϑίαγοκο, Ζ.ε γύγμίζέυο δ ανεῖζν, ὉΡ. 128-17ὴο6. (Τα γοαάδθυ δῃπουϊά δὲ 
αὐτο (Π8. {πὸ ἴεγπι “ 1 ενὶγαῖε- πηδυγία ρα 15 τἰϑοα Ὀγ αἰογοπε υυγιίογα ἰη 
ἀϊῆεγοηξ βοηβοβ : ὃν βοπῖε ἰἰ 15 τι53εα ἴῃ ἴῃς Ὀτγοδάοσγ βεηβα ποίϊςδα δῦονο (ρ. 
281), ὈΥ οἴπογβ ἴξ 15 {πε ἴο ἴῃς βρεοῖϊαὶ ἔγρο, δυο 845 ργανδιοά δηιοην 
{μς Ηοῦτονν5 δηά (8 Ηϊπάι5.) 

ξ Ροβί, λάριοῖ, 7μεγίεῤγμάετηι, Ὁ. 40 Πἔ. ; Θίαγοῖκα, ρρ. 141, 1ς 2 ἔν, τς 
ιός--167. 
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ἱπίογοϑῖβ δηᾷ γρηῖθ. Α5 γεπιαυῖκοά αρονο, πὸ 1,ενγαῖϊς- πιαγγίαρ ε ργεναδὶ 8 
ἢ πδὴν πιοαϊ!βοείίοη5 οὗ ἀεἰδ}} : ἔγεαυοηίν, ἕο ἘχαπΊρῖὶς, ᾿ξ 15 "πιὰ ἴο 
(6 ο83586 ὝΏεγα (πα συγνίνιηρ, Ὀγοίμπεῦ 8 γουηροῖ ἵπαπ ἴῃς αἀεοραϑοά 
Ὀτγοίπογ; " 85 ἴδε βίγοῃρ'᾽ βεῆβε οὗ ἔδγν υπὶῖν νῃ]οἢ ράᾶνα τὲ τῖβε ὈδοοπΊ65 
ννοδκοηςά, ἰῃς Ὀτοίπεγ, [πουρ ἢ Πα πιιβί 51}}} παῖζε ργονί βίου ἔογ (δ ινϊάονν, 

οἤςηῃ τεϊδιῃβ οηἷν (πὸ εἰρη, δηά ποῖ ἰδ ἀυίΐγ, ἰο ἴακα πε ἴῃ πιδγγίαρε ᾿ Τ 
οἰϑαννοσγα 11 15 ρογπι 6 οἷν νπογε ἴδ σαὐπιοδίίζοη οὗ [6 ἀδοςαβοά Ὀγοίμογ᾽ 5 
οἰ] ἄγε μα5 ἴἰο Ὀ6 ργονϊ ἀδά ἔογ.  Νοῖί ᾿πιργορδῦῖν (πὸ Ἡδεῦτγενν ἱπβιϊυξοη 
85 οὔσα σοηϑι ἀΘΥΔΌΪΥ ννϊογ ἴῃ 115 ορογαίίοη ἰἢδι) ἄρροᾶατβ ἰη (μς ΟἹ. : 
ποτα, ΝΈΓΥῪ ΠΘΑΓΙΥ 845 ἀπιοηρ (ἢ Ηἰηάυ5 δπὰ ἴῃς Μεαΐίαραξυ, ᾿ξ 15 οοπῆπεά 
ἴο {πὸ ραγίϊουδγ σαβςὲ ἴῃ ἡ ὨΙΟὮ {86 ννάονν 845 πο 5οη8, δηὰ ἴῃ ΨΠΙΘ {Πογὲ- 
ἔογε βοπια βρεςοῖδὶ ργονίϑίοη ἰβ ποοδϑϑαγυ ἴο βεουτα {πὰ ρεγρείυδίιίοη οὗ {πὸ 
ἀεοοαϑεά πιδη᾿ 5 (λπἶ, πὰ τηδιηϊδιη {πὸ ἱπίερυ οὗ 158 ἐβσίδίθ. Τῇαῖὶ 
{Π6 Ι5βιια οὗ ἴπῸ τπηδγγίαρε 15 σουηϊεὦ 45 Ῥεϊοηρίηρ ἴἰο δποίμεν {Ππδη [115 
τΟΔ] [δίμον 8 ἅτε ἴο {πε ορεγαίίζοη οὗ ἃ “"ἴεραὶ βΒοίίοη,᾽" οὗ νοι ηὐπιεγουβ 
ΕΧΔΙΊΡΪ65 γε ἰο Ῥὲ ἰουηά ἴῃ δηςσϊεηΐ ἰανν. ᾿ 

Τα πιαιείαρε οἵ Βοΐ8Ζ δηά Ευ( (ἴη βριίς οὔ Νονδοῖ, “γολ. ἴ. 4460.) 
5 ποΐ ἃ [«ενϊγαϊο-τηδγγίαρε : ΒοΐΔΖ ἰ8 ποΐί Επι|}᾽ 5 Ὀγοίποσ-η-ἰανν ; ὈσῈ Πα 
“Ρυγοῦδ568 ποῦ (419), ἰορείμβος ἢ Νοΐπι 5 δϑίδίς (45), ψν ἰοῇ [16 
“ἐ γράδοπβϑ᾽ : δα ἴδϊκεβϑ μεσ σοῃβδαιοηςν ηοὶ 45 Ζευΐγ, Ὀυΐ 845 σοὶ; δηὰ 

(π158 οῆςς ἀεδνοῖνεβ ὕὑρο Ὠΐπι, ἃ5 1} Πιηΐδβ, 1υ5ὲ Ὀδοδυβα Νοοτιν Ὧ85 πο 
ϑυγνὶ νίηρ, 50ῃ, δὖ]6 ἴο ἀϊδοδαγρε (δε ἀυίν οὗ [ονῖρ ὙΠα γοβεπιίδησαϑ ἴο 
Ὦϊ. 25 ἴῃ Ευ. 4 αἴεὲ ὅπε ἰο ἴῃς ρερδγαΐζ σοτηπιαπιῦ οὗ δυδ]ες(-τηδίζες (Πα 
οἰ δγϑ ἱπίογνεπίηρ ἴῃ ἃ οδβὲ οὗ ἔδιἶ ἰανν, {δα ““ναίς,᾽" δις.), ηοΐ ἴο {Π6 
δλοϊ ἐπαὶ {π6 84π|6 οδϑ6 15 δεϊηρ ἀθβογι δα. Ετσοπὶ ἃ ἰεραὶ ροΐηϊ οὗ νῖονν, 
(86 πχατείαρε οὗ ΒοΐΔ2Ζ δηά Ευΐῃ, ἀπά ἢς ρεγροϊυδιίοη οὗ Μαμίοη 5. πδπια 
(45. 10). ἀγα οἰεπιεηίβ ἰη πε ἰγαηβδοίίοη, βυῦδογαϊηδία ἴο {πε απαϑίϊοη οὗ πα 
γοαἀεπιρίίοη οὗ ΕἸ: ΠΊ6Ι ες ἢ 5 ἐϑίδίε (41:2). 

πῃ μον. 1816 2053: πιαττίαρ α ἢ ἃ Ὀγοίμογ᾽β να (νον) 15 Τογθ άθη. 
ΤἼο ἵννο ἴα ἀγὸ υδυδ!ν Παγπιοηϊθεα Όγ {πε βιρροπιί(ίοη ἴπαὶ [,εν. Ῥγα- 
5οσῖθεβ {π6 σοῆσγαὶ γι]θ, ΠΟ 15 δυρεγϑεάεα ἴῃ (ἢς ἴανν οὗ Ὠι. ὃν {Π6 
Ἔχοαδρίϊοηδὶ οἰγοιπιδίδποαβ ἴἤεγε σοηϊεπιρίαῖεα. Α5 ἴπα σοπαϊίίοηβ υηάεῦ 
ὙΠΟ {πὸ πιαγγίαρα 8 ροστη ε ἀγα νΈΓῪ ργεοΐβεῖν ἀσϑοσι θεά ἴῃ Ὁι., (15 
Ἐχρ δηδίϊοη πιᾶὺ Ὁ πε οογγεοῖ οὔθ. (Τῆς αἰϊδεγεησοα 15 οἰμαγνν δα ὃχ- 
ὈΪαϊηςεά Ὀγ Βεηζίηρετν, 4γεῆ. Ρ. 346; Νονδοῖ, “4γεἢ. ἱ. 346.) 

11-12, Αρφαϊηβῦ ἱτητηοάοβίν ἷἱῃ ὙΤΟΙΏΘΩ.--- ἤθη »ιόηι σέγίυσ 
«οὐδ οηα αροίλον (ὈΝϑνὲ ἸΝ2) 33)}}] 245 Εχ. 2132.- 12, Ζλζηθ ἐγ6 
σλαὶὶ ποί ςφραγε] η15.----ἼἭΠε σα56, βρη δοδηΐ ἔοσγ [Π6 πιαπηδῦβ 
οὗ {πΠ6 ᾶρε, νν5, παενογίμεϊθϑϑ, δϑϑυγεαϊν ηοΐ οὗ σοῦ ἔγεαυδηξ 

ΟΟΟΌΓΓΘΠΟΒ 845 ἴο 0411] ἔοσ ὑγοδιθιοη ὈΥ ἃ βρϑοῖδὶ δηδοίπχηϊ: 

1 15, Βοννανοσ, βεϊθοϊθά ἐυρίοδην (45 6.9. τοῦ) ουδ οὗ ἃ πυπῦοῦ 

οὗ οἴπεγβ, ἴῃ ογάδυ ἴο βεῦνβ 845 ἃ βἰαπάαγά ἔογ πε Ἰυάρπιοηῖ 

ἴο Ὀ6 ῥτοποιιπορά [ἴῃ 51: Π|11ὰγ οα565. [ἱπιηπιοάδδίυ, ὄνθη ἤθη 

οχίθησπδίηρ᾽ οἰγουπηδίδησαϑ αῦα ργαβθηΐ, ἰ5α ἴο Ὀ6 οσῃεοϊκεά 85 

ΘΊΓΙΠΡΘΩΓΥ 45 ροβϑῖῖθ. [{ἰ 15, πιογθονοῦ, δραζί ἔγοπι 6 7:5 
“ Ῥοβί, Ρ. 45 ἴ. Ἐ 76. Ρ. 42. Ζ 78. Ὁ. 46. 
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ἐαϊίογιῖς [566 οαἡ 1931], [Π6 ΟΠΪΥ οᾶ56 ἴῃ ψνῃΐοἢ {πὸ ἴατν ργοϑο 65 
{π6 πιυς] διοη οὗ {πε ραγβϑοη 845 ἃ ρυπϑῃιηδηΐ᾽" (Ὠ111π|.}. 

18-16. Οῃ ΒΟΠΘΒΟΥ ἱπ ἰγ8690.---ΤῊς σγβθὶ τα 15 ηοΐξ ἴο ἢδνε 

ἴῃ [15 ροββϑαβϑδίοη υπ͵υδί ννεῖρῃηϊς οὐὁἨ πιδᾶβδυγοβ; ἔογ [6ῃονδὴ 

ΔΌΠοΥβ ἀἰσοηθϑίυ, ννῆεγοαβ Η]5 ὈΪοϑϑίηρ᾽ γοσῖβ ροη ἴπο56 ψδῸ 

ἄδαὶ ἀρτρθεῖγ. [0511 6 τη [ἢ δαπιϊη!πίγαίοη οὗ ἡυάρπιοηΐὶ μᾶς 

Ὀδ6η ᾿ηϑϑίεα οἡ ργανίουϑὶν (1618.30) : Πογα ἠέ οα 1π σΟπηπΊοτΟΙ δ] 

ἰγδηϑδοῦοης ἰ5 ἰηβ]ϑίθα οἡ {Πἰκαννῖ56. [,ον, τοβό 86. [η [ῃς [μ᾿ 

οὗ ΗἩοϊΐϊπαθβ5, 15 ράᾶγαῖϊθὶ : “"Οὺυὺὐβ 5041} ἀο πὸ υπεῖρίδουβηαβς 

(}) ἴῃ ἡμάρπιοπξ, ἴῃ πιείαγαγά, ἴῃ τνεῖρμί, οὐ 'ἰπ πηθᾶβυτγε. 

]7υβὲ Ὀαΐδποεβ, 58 βἴομεϑ, ἃ 5ῖ δρῃδῇ, δηὰ ἃ ͵ι5ὲ πίη, 5841} 

γε ἢανα: 1 δηὶ ]οπονδῇ γουγ αοά, νϊοῃ Ὀτουρξ γοιι οὐ οἱ 

{πε ἰαηά οἵ Εργρί."---18. Ζ΄οις σλαϊέ πο λαυό ἐπ ἐὰν δαρ (Μῖο. 

611 Ῥγ, 1611) ἕοο ὐἰἰορορ (πίο7ι65}} ἴτὰ. ὦ σίομιδ σμαᾶ ἃ ςίομε, ἱ.6. 
βἴοῃμαϑβ οὗ ἀιβεγεηΐ 51Ζε δηά ννεϊρῃϊ, οἵ (45 {πε ἔο]]οννηρ νογάς 

Ἔχρ δἰ), “ἃ ριεδὲ δηά ἃ 511|4]],᾿"---ἰῃς ἰαγρογ οπα ἔοσ Ὀυγίηρ, 

δηά [ἢς 5πι|4116 τ΄ ἔογ 56 ]ΠΠηρ; Απὶ. 856 βῇοννβ δοιν {Π]5 ἰγρα οἱ 
ἀἰβῃοπμεσίν ργανδι θα ἴῃ Ν. ᾿ἰβϑγδεὶ. οδδζομες νεσα ἔγααυθηίν 

υϑοαὰ ἔοτ ψνεὶρῆῖβ ἴῃ δηοῖδηξ σοιηΐγιθβ. Εοῦ ἴῃ6 Ηδοδῦ. [ἀϊοπὶ 

οῃμρίογβά, σοπιρ. Ῥγ. 2033 ([Π6 58ΠΊ6 Ἔχργθβϑβίοη)}, Ρ5. 12 ([Π{ 

ἐν ἃ μοαγὲ ἂπά ἃ μεαγι ) 1: Οἢ. 1:283,.-- -14. 7:σο ήζεγομ 
οῤλαλε) ἴπ6 πιοβί ογαϊπαγυν, δηά βἰδηάαγά, Ηδεῦ. πηϑάϑυγα ἰ5 
Δ Κοη 85 ἴπ6 ὄἌχδηιρίθ;; οσοπιρ. ἴον. 1τοϑῦῦ Απὶ. 856 Μῖς. 6}0 ΕΖ. 

45}0.---1ὅ, Α τολοία πα 7μδέ σίομοἾ “" νος, 1.6. ποῖ ἀδβοίοηί 
ἴῃ ΔΩΥ͂ ταβρθοῖ, ποῖ υηάδσγ ψγεῖρς. Οοπιρ. ΡΓ. 11 (ΠῚ ὉΝΌ 
ἸΣΧῸ ΠΌΟΦ Ἰ2ΝῚ ΠῚ Π29Π).---ΤΆαζ ἐὰν ἄανς πιᾶν ὅδ ἴοῃρ, δι. 
516 (ἔχ. 2013); οἵ. 40: 566 οὐ 436 130. --16, 2», δυδνν οηδ ἐλαί 
ροέλ ἐλόδθ ἐλίπρε, ὦ. ἴῇε ρτουπά, Ἔχδοῖν δ8 1813 225: 
866 δἷβο 735 (““δροηιιηδίίοῃ ᾽".---([Ενϑη) δυδῦν οπὸ ἐλαΐ ἐροίλ 
μ»γρ ιζθοτ 5716 55 ()} ὃ» πῶ, 85 [νεν. 1916. 8ὅ (Η), ᾳυοίεά 
αῦονα, δπὰ ἴῃ ΕΖ. (320 1824. 36. ,,318.16.18). ὧν 15 ηοξ 8 ΟΟπΊπιοη 

τνογά, οσουγγίηρ, Ὀαγοηά [Π6 ρᾶ554ΡῈ5 αιοΐεά, ΟὨΪγ 9 {{π|65. 

17)-19. ΤῊΘ ᾿ΑἸλΔ]0 1008 [0 Ὧ0 Θχίθτἱπαύθαὰ ὈΥ [Β186].---Τῆς 
Ποβίν αἀἰδρίαγεα ὈὉγ ᾿Απιγαϊεῖς ἰοινναγάβ [ϑγϑρῖ 85 ΠΘΥῪ Οδπὶε 

οι οὗ Ερυρὶ (ἔχ. 1788), ψ θη {ποὺ ρυγουςα τῃδπὶ σ]ἢ 

δυο ἢ ρογι πδο ον 85 ἀνθ ἴο οὐ ΟΥ̓ Ξἰγαρρίδγβ ἰῇ {ποῖὶσ σϑϑγ, 1 

ποῖ ἴο Ὀ6 ἰογροίζεη ὃγ ἰϑγδϑὶ: ἤδη κεει[6α βϑουγοῖγ ἴῃ ἘΠΕΙΓ 
18. 13} 13Ν] 265. 11 1.---18. ΡἼ] οἷ, Ο-Κ. 8ὶ 1231. 25. 
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ΙΔπά, {Πᾶν ἀγα ἴο γαπιοιηδοῦ εονδῆἢ᾽ 5 ρυζροβα, ἤθη ϑοϊεπιηΐν 

Ῥτοπουπορά δρδίηδὲ Ηἰβ ρεορίθ᾽ 5 ἔοα (Εχ. 1.715 16, ὙὍὙΠα νοῦβαος 

τορεδΐ δηά δηΐογοα, ἴῃ {δ δίγίε δηὰ πιδηηογ οὗ Ὠϊ., {(π6 ἀπῖγν 

ἴπιι5 α΄ (1πΊΡ|101{1}} ἀροη [5γαεὶ. ὙὍΠα σγερεϊ το ἰ5 ἀρτθεδοϊς 

ἴο {Π6 Ξἰπδϊίοη ἴῃ  ΒΙΟἢ {πὸ ἀϊδοουγδος οὐ Ὀϊ. ἀγα γεργεβθηϊοά 

85 πανίηρ Ὀδοη ἀεἰινοεγεά, ΤΠ ραϑϑᾶρα οὗ Εχ. ἀδοϊδγίπρ' 

7επονδῆ 5 ρυγροβα ἴο ““Ὁἷος ουἱ ἔπε σεπιαπιργαποα οὗ ̓ Απιδίεϊς 
ἔγοτι υπάδτῦ ἤδάνϑη ᾽" 15 ἃ βί γι κῖηρ᾽ ἀπά δ ρμδῖῖο ομα; δηά ἴῃ ἃ 

τεοοδριτυἱαϊίοη οὗ [Π6 ργϊμοιρίεβ ἀδεϊρηθά ἔογ [ϑγδοῖ 5 δυΐυγα 

σιυϊάδηςσεο, ΒΞ ρΡΡοβαά ἴο ἢανε Ὀδει δά ἀγεϑϑαά ἴο ἴπ6πὶ ἤθη πο Ὺ 

ἵνογα οα ἴδε ροϊηΐ οὗ οπίογιηρ ἐπα Ῥχγοπηϊδεά 1 ,δηά, 1 5. ποῖ 

τογα ἴπδη πδίυγαὶ! ἰπαὶ 1 σῃουϊά ἢανα Ὀδοη τγορεδίθα. Τῇ 

ἴδοι τηδὶ ᾿Απιαϊεῖς, δἱ 186 {ἰππ||ὸ θη Ὠΐϊ. ννὰβ νυτίθη, δαά 

οδδϑβαά ἴο ὃ6 ἃ πεϊρὭδοιι ἐογπι δίας ἴο ἰϑγϑοὶ, ἄνθη 1 τ Πδά 

ποῖ οεδϑεά ἴο οχίϑί 8ἃ5 4 πδίίοῃ δἱϊορεῖμπογ (οἷ τ 9. 15; 2017; 

: (ῃ. 443), ἀοεβ. ποῖ αἴεοϊ ἴπ6 αυδβίίοη : [Π6 ἰπ)υποϊίοη 15 

ΒΌΡΡΟΞΒΘα ἴο ανα Ὀδδη ρίνεη δὲ ἃ {Ππ|6 τνῇδη 115 Ἄχαουίοη ννᾶ5 

γεῖ διΐυγα; δηά ἴῃ 50 ἔδσ 85 ἰἴ δά Ὀδδϑη δοΐυ δ] οαγγιθα ἱπίο 

οἴεοοϊ, [Π6 [ςγδϑ |5ἢ τοδάθγ νουϊά ἤανα {πΠ6 σδιϊϑέδοϊοη οὗ 

[δα] ηρ᾽ {πὲ 1 ννᾶ5 ἃ ροϊηΐ οἡ ννβιοἢ Πῖ5 πδίίΐοη δά ποὶ ἔδι]δά 

ἴῃ τεβροπαϊηρ ἴο ἴῃ ἀπῖν ἰαϊὰ ὑροη 11.---1}7. Α ογπϑηδο τὐλαΐ 

“Α»ιαἴοξ, 5. ἴῃε βεηΐεπος 15 ἔγαπιεά ἘἼχδοῖυ 85 249.--- οὔ 2:6 
τοᾶγ, 5 0.] 85 235 (0).--ποιο ἀ6 πιϑέ ἔῴθο (ἼὉ) ὃν ἐλ τοαν] οἴ. 
1 5. 153 (ΤΥ 2 Ὁ Ὁ. ἼΨΙ διεησοο ρρῸν πῶν Ἴων πν).---18. 4πά 
οσπ ο αὐ ἐλ6 γόαν ἐπ ἔλθ αἱΐ ἐλαΐ τοῦῦὸ αρροα δελίηα ἐλ66] Ἰἰϊ. 
«ἐς ζα1]οα ἴὰ ἴμ66,᾽ 2.6. ουΐ ΟΗ͂ 845 ἃ [411 [ἢο56 ννοπι βἰοίκηθϑς οὐ 

ΘΧΠδιβίίοη σοπρο 6 ἴο ἔο! ον οὐ δον Ὀεμιηά, (ΟΕ, 7ο5. 

1οὐϑ (27. Ταΐϊς ραγίουϊαγ ἱποϊάθηξ 15 ἢοΐ πιθηϊοηδα ἴῃ 

Εχ. 1η8:18.-- δι ρρεα) 5ε6 Ὀεΐον.--- μέ απα τὐθα᾽}}] 7... 85- 1δ 
(Π 3); 2 5. 1γ3 (2), οὗ, ν.39. Αἀναηπῖδαρε ννᾶ5 ἰαἴζκεη οὗ ἃ {ἰπι6 
θη στα ννᾶὰ5 Ὄχῃαυβίθα ὃν (6 Ππεδῖ, ογ οἴδογ δοοιάδηϊ οὗ 

{π6 Ἰουγηον.--4 πη λ6 ἡεαγεα πο Οοα] “'“ δοοοτάϊηρ᾽ ἴο {πε τι}165 
οὗ δηοϊθηΐ Αγδδίδη ἢοβρι δὶ ν, απ νυν σδοπια δθηβα οὗ αοά, 

ΒΌΟΝ 845 ΠΊΔΥ 6 ργδϑυρροβθα δνϑὴ δπιοηρ ἴῃ πεαίΐπεη (6η. 

2. 8:8 4218), {πε ᾿Απια]οἰκιε5 οὐρῶϊ ἴο μανα ςραγεά, δηά ἱπάβοά 

18. 3}}} ἰῃ6 Φίε] ῥγίναζ., 45 2439.---Ὁ 9 }}] οΥ̓ υποογίδίη τηεδηΐηρ. [}ἢ 
Ὁ δη. 25 (Π6 Ατδπι. ὕψη 15 ἴο δεαξ ἄοτυτι, σωδαάῖμο: ἴῃ ϑυτ. ὉΠ ἰβ 10 707ρὲ ἃ 
τηοῖδὶ] ; ἤδησα ρεγπδρβ δεαξεηι ἄοτυη (ὌΥ Πεδὶ οὐ δίς), ουεγ-αονο, γαργεά. 
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ταῖπον δϑϑιϑιθα, ποθ ῆο ἱαρρεά Ὀδοῃϊηά, υηδὶ ἴον Ὀδία, 

ΤΠπαΐ δον ἀϊά [6 σοηπίγαγυ, νὰ ἱππυπῆίδη δηα Ὀαγῦδγοιβ: ἃ 

Ρεορία ἢ βοῇ δν1] ουδίομηβ ἄθβοῦνθϑ ΠῸ πΊθγοΥ " (Π)111ηλ.).--- 

19. ΟἸἴυοίλ ἐλόο γεδί, ὥ 0. 580 1210, ὙΠ ρεγιοά πιθδηΐ ἰ5 {πὶ 
οἔ πα Κίηρϑ (οἷ. 2 5. 71).---ἶνι ἐδσ ἑαπαῖ τολῖολ, ὅσο. Ἶ Ἔχ ιν ἃ5 
15΄.---Ζ ζῴοις σλαίέξ δίἰοέ ομέ, ὅ5..} ἔχ. 1713 “1 ΜΠ υἱέευγ ὈΙοι 

ουξδ πα γοπηθηιῦγαποα οὗἩ “Δα εκ ἔγο ὑηάθγ μδάνθη." Τῇ 

Ὠινῖπα Ρύυτγροβο, ἀδοϊαγεα ἴῃ ἔπεσα ψνογάς, 15 ἤδσγα ἱπιργεϑθθα 

ὩρΡοη [5γϑεῖ 85 ἃ ἀπγ.--- Ζἄοι ἐλαϊέ πο ογρε]) οἷ. οἵ. 

ΧΧΝῚ. 7πυο ἐδεγρερας ςεγ »ρηορ ες 10 ὅς 24770γη1ε4] 2εγίοαἠεαϊν 
ὧγ {ἦε 7. γαρίζ πῶ Οαμααῆ,;, το απ τ λογίαξίομ 121- 
2γεδδίρρ' ογσό αραΐρ ῤοη 75γαε 115 οὐδέραϊορς ἐοτυαγας 
“7εζουαῖ. 

ΤὭδ συδ]εοΐ οὗ ἐπ]5 ομαρίογ δ 1 ἴο ἔογηι ἃ ϑυϊδοϊα οἷοϑα 

ἴο {ἢε οοάδ οὗ αὶννϑ σοηδιυ{πηρ΄ ἴῃ6 Ὀαιζογοποπλο Ἰαρὶβ δίοη 

(α. 5-11; 112-25). [{ἰ ργον! 465 ἴῃς [5γδϑῖτα ἢ [6 πιεδηβ οἱ 

ρου οαϊοα ΠΥ γαπιπάϊηρ Ὠἰπηβοῖέ, Ὀεΐίογε σοά, οἵ (πὲ ΟΡ - 

[ἰοη5 υηάογ τῇ οἢ ἢ6 να 5, δηά οὗ [6 βριγιὲ οὗ ρτγαίείαυὶ! δπὰ 

τοδαυν δοαιϊδθοθηοα ἴῃ ΨνΏΙοῆ δα 5ῃδουϊά γίεϊά οὈεαάϊθηος ἴο 

ἘΠ 6π|. 
1-11..ἃλΔᾺἃ ἴοσῃ οὗ ὑμδηκδρίνίπρ, ἴο Ὅ6 υϑθὰ ΔΗ. Δ]1Υ ὉΥ {10 

ΙΒΙΔ011 00, αὖ 086 ὑἱπ0 οὗἨ Ῥγθβϑθηῦηρ ἷ8 βγβί-γαϊΐβ δὖ [80 

Οθηῦγα] ϑ'δμοίθδιγ.---Τς [σγδρὶ τα, Ὀγιηρίηρ τ Ὠϊπὶ ἢἷ5. ἢτγϑί- 
ἔγαϊῖς ἴῃ ἃ Ὀαϑίκεΐ (νοῦ {Π6 ρῥτγιθβί νν}}} γεοαῖνα ἔγοηι ἢ15. ἢδηάς 

δηά ργαβϑηΐ ἔογπδὶϊΥ αἱ {{1Ἰ6 δ᾽ἴαγ), 15 ἴο πιαῖζα ἃ βϑοϊεπιη οοη- 

[εϑϑίοη οὗ ̓ ομπονδῆ᾽β Ὀουπίν δπα ἔδι ἔμ 655 85 πιαηὶξεσίθα ἱπ 

ΗἸ5 ἀδαϊίηρβ τ 5. παίϊοη, δπά ἴῃ ργαΐθβι δοκηονίεάρ- 

πιθηΐ οὗ Ηἰβς ροοάπϑες ἴο οὔδν ἴο Ηἰπὶ [πε βτοῖ-ἔγαυϊ5 οὐ [Π6 

5011  Ὠιοῦ Ηδ 85 ρίνϑη ἢϊπὶ ἴο ρΡροβ5655.---ῖ, λδρ ἐλοις ατί 

(0716, 0. Ἀδαγΐν δ5 1714.-- ὸγ απὸ ἐπλογίξαποο)] 4531 ὅχο.---, 
5076 Γ᾽ ἐλ6 Με (189) 977 αἰ ἐλο »» ἢ νι μθίπεσ [π6 “ἐς βοιηδ οἵ" 
ἰ5 ἴο δα ἰαἴκδεη γον, οὐ ποῖ (οἷ. ν.10), 15. ἀαποογίδίῃ ; σΟΠΊΡ. 

οη ν.ἕἥἷ],-- ζὕρείο ἐλ ῥίασο, ὧὥσο.} τ25.11.-- -ὃ, 7.6 ῥνίοϑέ ἐλαΐ «λαὶ! 

δὲ ἔῃ ἔλοδο Ὧ.),5] 1.6. ἰᾷ6 ργίαδι ἔογ {π6 {ἰπ|6ὲ Ὀείηρ'᾽ (19 1917. 

ΒΥ {π6 5βίηρ. 15 πιδδηΐ, ργοῦδοίυ, {π6 οδιδῖ ργίοσε (δοίην, 1 

ΠΟΟΟΒΒΆΓΥ, ΠγουΡ ἢ οπα οὗ 5 ἀδρα165).---3, 7 ἀρείαγε ἐλῆς 44}, 
Φ0.] {πε Ισγδοιῖς σοηίοβϑϑαβ ἰμδὶ ἢ6 οὐγαβ ἢ15 ργαβθηΐ 6π])0γ- 
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τπθηΐ οὗ {πε ἰαηὰ ἴο ΓΘ οναῖ᾽ 5 δι ἢ ἔα] Π6558.-- ϑηυα;»6] 18.---ὅ--9, 
ον 16μονδῦ δά νοηάσδγβ νγ πλυ] ΠΡ] 164 {116 πδίίοη, δηά 

Ὀτοιυρῆς 1ἴ ἔγοπι βεγνιίαάα ἴῃ Ερυρί ᾿ηἴο ἐογ]6 σδηδδη. Τῆς 

ρᾶΞϑαρῈ σοῃϑϑίβ ἰΑγρ Ϊν οὗἩ γα] ΠΟΘ ησ65 οὗ Ε5 παγγαῖνα 1η 

Εχ., νι Π οπθ᾽ οσὐ ἴννο ἔγοπιὶ Νὰ. 20.---ὅ. 4», Αγαριίδσαγι γεαῶν 

έο ῥογέδα (Ἴ38) τοας τῶν ,αϊλ67] ]δοοῦ 15. 50 βἰγίεά, νυ ᾿ἰπίεη- 
τ(ἰοηδ] ἀϊσραγαρεπιεηΐ, ου δοοουηΐ οὗ ἢ15 ἔογει βρη σοηποχίοηβ; 

15 πηοΐμεγ᾽β Βοπια δα Ὀδδη ἰπ Ατδπι- Ναδαγαῖπι (αη. 240: 34), 

δῃᾶ ἢδ6 βρϑεηΐξ πἰπηβοῖ πηίᾶην γαᾶγα ἴῃ ἴῃς βαπθ οουηίγυ (6η. 

29-21) ἰῃ ἴΠ6 βεγνίοα οὗ 5 πιοίπογβ Ὀσγοίμεσ, [αῦδη “ἴῃς 

Αγαπιραη" (ἀη. 2539 285 ἰηῃ Ρ; 4129.324 1ὴ ΤΕ), ψῇοβα ἔννο 

ἀδυρδῖετα ἢ6 πιαγγίεα. ΣΝ, ργορ. ογίδλίηρ (1οὉ 2918 Ρχσ. 
415), ἤδη Δρρ] δα ἴο δηϊπιαῖ5, 65ρΡ. 5ῆδερ, βυρρεβίβ (6 ἰά6ᾶ 

οὗ 2οεέ (απὰ 50 ἰῃ ἀδηρεγ οὗ ρου ϑῃιηρ) ὅν οἰγαγίηρ (7εγ. σοῦ 

ΕΖ. 344.16 ἘῊᾺ. χ10170; σΟΠΊΡ. 1 5. 95: 30); δηά δ5 βοῇ δὴ ἴὅδθᾶ 

τνουἹα θ6 δρρίϊοδῦῖςε ἰο ]δοοῦ, ννλῖῆ 15 ὭδΩΥ νναηάεογίηρϑ, 1 15 

ποῖ ᾿πρτορδΌΪῈ ἴπᾶΐ 1 πιαὺ ἤάανα Ὀδδη [6] ἴο Ὀ6 δϑϑοοϊδίβα 

ἢ τῃ6 ννογὰ ἤόγα ; ἤδποα ΕΝ. »παρρ. ““Οτὖἵ, τοαπάογέρ; Οτ, 

ἰοσέ) 1 οἵ. 15. 2718, Βυΐ (6 οτος ἀσϑεζαϊα ἔογεισηθγ, δἰθηάογ 

8ἃ5 ἢὶ5 οἤδησθβ οὗ [πὸ πὐὶρθς πᾶνα δρροαγεαά ἴο Ὁδ6, Ὀδοδηιθ 

αἰ τἰπγαίεῖν ἃ ργεδῖ ρεορίε.--- ΤῸ 5ογοιέγηι ἐλ676] απ. 475.-- δῦ τη 
πμηι267] οἵ. αη. 4430-- -Ογεαΐ, τεζρλέν, πα οῤτιοι5] Ἐχ. τϑ; 
οἴ. ο. τ. -6., Ζυΐ οηέγοαίθαηῖ τς (ὉΤιῖΣ 15}.}}] Νὰ. 2ο]δ (7Ε).-- 
Α71ἐθα τς (1) »»}} Εχ. 113.---ΑἈἼὐαγ δοπάπαρε (ΠΡ ΤΣ })] Εχ. 11 
69 (Ὀο(ῃ Ρ); αἷἰϑο 1 Κ. 124 15. 143.---)Ὡ. Ογὶσαὶ τριίο 7ελουαλ) 
Νυ. 2ο]6; οἵ. ἔχ. 47.---726 Οοά οΥ οἱ Ταΐλον»"] Ἐχ. 415.16. 

εανγα ομ7 πυοἱοο] Νὰ. 20]6.--- δίχτυ ο1:7 αὐίοζέο»!} Ἐχ. 49 431 .-- 
Α"( ον οῤῥτγεσείονι (Ὁ Γ0)] Εκ. 49.---8, 5γοιρλέ τς ἠογέλ, Φο.] 
{π6 Ἔχργαβϑίοῃβ 85 ἄροναε, 814 484,- -9. ζὕηο ἐλὲς ῥίέαςο) τ81 ΟἹ τ1ῦ, 

--Εοτοΐγρ᾽ τοῖδὰ τας απα λοη6»}] 638 διο.---10, .δὸ «λαϊέ ἐλοι 5οέ 
ἐ] ἄστο . . . ἀπε “0075}1} νὶΖ. νυἱτἢ [6 σογαπιοηΐαὶ ᾽υ5ῖ ἀδοου θεά 
(ν. 1). [Ιῃ ροϊηΐ οὗ ἔδοϊ 1 15 ἴπΠ6 ῥγίθβὲ ννῇο 15 δοίιδ]ν ἴο “ 5εΐ 
ἄοννη " 1Π6 Ὀαϑίκεΐ (ν.).---11, 4 πᾶ ἔλοιε σλαΐέ γεγοῖοο δεσαμδα οὗ 
αἷλ ἐὰδ ροοά, ὧὥ Ὁ. σοπιρ. 1:25 110 117. 1611.14. ΠΟ πιᾶκε 1 

ον! ἄςξηΐ [πὶ ννῆδῖ 15 πιδαπὲ 15 (6 ἸοΟΥ οὗ ἃ βδογϑά πιδαὶ, μεϊά αἱ 

[Π6 φαηοίπαγν, ἴῃ νοῦ ἴΠ6 πεεαγ [(ονιῖ6 δηά ἴΠ6 βἰγδηροσ (45 

ἴῃ {Π6 ρᾳ55ρῈ5 αιιοϊ64) ἄγ ἴο Ὀ6 ᾿πνιε« ἴο 5ῆδζγα. 
ΧΧΥΙ. 8. ὉΨΡῸ 52] 80 2883: (ἢς 2 45 1οῦ.. 

19 
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Ιη 18 (ῃς γδοελίλ ἔογπιβ ραγί οὗ {πὸ γενεῆυς οὔ (6 ὑγίεϑίβ. ΤὙμς ῥγεξεπὶ 
ὈᾶΞΒΑΡῈ 5 ποῖ πεοθϑβϑδγν ἴῃ σοπῆιϊοϊ ἢ {Παϊ, (μου ρῺ 6 Ἔχδοὶ τπλῆηςογ 
ἰη ΠΙΟἢ τΠ6 βγϑί- ἔγα 5 νεγε ἀἰβροβεά οὗ 15 ηοΐ σογίδιη. ἴπ πιδὺ ὃς ἡβδῖυτ- 
Αἰγν βυρροβεά (πδὶ (ες Βτϑί- ἴπι 15 ργεβεηίεά δἵ (ἢς δἱΐασ Ὀδοδπις αἤεγναγάς 
[πε Ῥγορογίνυ οἵ (πε ργεϑίβ : ἴῃ {15 σα56, ἃ5 ᾿ἴ ἰ5 ποῖ αἰ ϑεϊης γ βαϊὰ ἱπαὶ {με 
ΒΔ οΓοά πη68] οὗ ν.}} οοποὶϑιοα οὔ (πε ἢγϑι- ἔγυ 5, (μς τεΐίεγοηος πᾶν Ὀς ἴο τ8ς 
βαςγεα τηοδὶ δοσοπιρδηνίηρ οηα οὗ (πε ἴῆγεα δπηυδὶ ΡΠ ρτίπιαρεβ, ρεγῆδρϑ 
(μαὶ οὗ ὕνγεεῖκβ (1611), δὲ νι ἢ [μὲ βγϑι- ἔγυ "8. πᾶν πανα Ὀοεη οἴγο. Οἐς 
1 τΠ6 ραγί. 1 (βορδ ο77 ἴῃς βγϑί-[γι118) ἴῃ ν.3 15 ἴο Ὅς ἰδίκθη βιτςγ, ἃ5 ἴῃς 
διπουηΐ οὔ (πὸ βγϑί-ἔγυ 5 15 ποὶ ἀεδησά ἴῃ 18', ἰἴ πᾶν ἢανα Ὀδεη ςοποϊἀετεά 
βυβηοϊοης ἰο Βαπά ονεῦ ἃ ραγί ἰο {δε ργίεϑὶ (ν.3: 4.10), (Π6Ὸ γεπιδίπάεν θεὶπε 
σοπϑυπιεα δἱ ἃ βδογεὰ πιδαὶ. Τῆς ίογιηεγ αἰϊεγηδίϊνε βθεπβ ργεΐεγαδίε. 

12.-1δ. Α ΒΟΙΘΙΩ Ῥ͵οΐθββιου οὗ ΟὈθαἑθπ06 1 86 ρμαδβὲ, παῖδ 

ἃ ὈΓΔΥΘΙ [ὉΓ ἃ ὈΙΘΒΒΙηρ ἰῃ {80 ζαυΐαχθ, 0 ὯΘ τηδὴὰθ ὉΨ {δ8 

[Β1801100 Δ ΘῚ ἢΘ ἢ.88 ΘΟμῃρ]θ θα ΕΪ8 Ῥαγιηθηῦ οὗ [88 {γ1Θ 18] 

{10}9.---Τῆς ΠΙΠ6 οὗ ἐπα {Πϊγά γοᾶγ ννὰς δρργορτγιδίεά ἴο σμασιῖ- 

ΑΌΪῈ ρυγροβαβ ἴῃ (Π6 [5γδοὶ 65 ἡδίνα ρίδος (1425): [ῃ15 ποῖ 

Ὀεϊηρ᾽ ἴῃ [561 ἃ ταϊρίοιιβ δοῖ, ἃ βιυρβιιταζα 15 ργον θά, σοη- 

5: 501ηρ᾽ ἴῃ ἃ ἔογπιὶ οὗ ννογάβ, εαχργαϑϑίηρ' {Π6 ννουβῃρροῦ 5 βεῆϑε 

οὗ {π6 ονεάϊδηοα ννὩϊοἢ δα ονναβ ἴο αοά, δηὰ οὗ ΗΙ5 ἀερεηάδηοσςε 

τροη Ηἰπιὶ ἔογ ἔπαγε Ὀ]6 55 ηρ.--19, 7ι. ἐλ ἐλῖγα νϑαγ, ἐδλδ νεῶν 

07 ἐἰλῖηρ) 5688 οἡ 1438.-- πᾶ ρίυσεί τὲ 0 ἐλε Ζευΐίθ, δ’ ε.ἢ 845 

Ρτεβογ θεά ἴῃ 1428..-- -18, 3εογο 7ελοναῖ ἐὰν ΟΟα4ἢ ροβϑιΌΪν, 85 

απ. 277, ἰῃ ἴα ϑγϑοὶ δ᾽ 5 ον ἤοπηθ, ““ὈῬεΐογε ἀοὰ πε 81]}- 

ρτγοβεηῖ" (Κποῦ., 61}; Ὀυπΐ, τῆογε ργορδοϊν (Ετομπι, 32 ΗΔ. 

1794, ὮὨ1.), πη νίενν οὗἩἨἯ [Π6 ραπεγαῖί ὑϑᾶρὲ οἵὔ Ὦ, ““Ὀεέογε 
]επονδῇ δ ἴῃς οεπηῖγαὶ σαποΐυδγυ " (ν.ὅ. 10 1.27-.13.18.1..33. 95 7} -9 

1611 1917),---Ογο Δ Όΐγ, οἡ πε οσοδβίοη οὗ πε ρι]ρτ παρα {ΠιῖΠες 

αἱ ἴῃε επά οὗ ἰῃε γβϑαγῦ, δ ἴῃε Εδαβί οἵ Βοοίῃϑ.--- 7 ἄσυε 

ἐχέογγεϊηαίοα (151 (0) ἐλαΐξ «ολίοδ ἐς λοῖν ομἕ οὐ νῖνρ ἀδῃςε) 

“Ἡοΐγ " (οἴ. οἡ 1236) γεΐεγβξ ἰο {πε τπἴπ6, νῃϊσῃ, θεῖν σου- 

βεογαϊθα ἴο εξοναΐ,, 50 ἰοηρ'᾽ 85 1 γεπΊδ!η5 'π ἃ ὑγναῖα ΠουΞε, 

ἷ5 Οὔ {π6 παΐυγε οὗ δὴ ππρϑϊά ἀδδί, ἃ ἄτα ννγοηρΉ  ΠΪγ τ Π Πεἰὰ: 

Βδησα ἴΠ6 βίγοῃρ' νεγΌ Ἂπιρίογεά, σἰρηϊγίηρ 115 Ζοίαϊ τατηονβϑί 
ἔγοπι ἴπ6 Βοιιβ6. --ὐὔαῦυό ρίυορ ἐλονι, ὧσο.ἢ 1439.--- λασσ ποὶ 

12. “νυ ἢ] ἴοτ ὑσνηῦ (ο΄, Ν ει. τοῦ ρν 9): Ο- Κ᾿ ὶ 52. 3.57. Βυὲ τῇε 
ΗΙΕ ἄοας ποὶ οσουγῦ εἰβεννῃεγα; απὰ ρῦορ. ἼΡΧὉ 5ῃοιὰ θὲ τεδὰ, ἃξ 143 
Οη. 2852.---νῸΠΣ Π20] (ἃ φὸ διύφερον ἰφιδίκαφον, ἱπίγοάυοϊηρ {πε Ἰᾶφα οὗ τῃς 
““βεσοηά {Π|6᾿ (αθονε, Ὁ. 170). Βεΐ {8ῖ5 οοιἱά Ὅς οὐἷγ ΡΣ, οἱ 
ΠΟ ἼῇΦΡΌΣ ΠΡ ἰ5 ποῖ ἃ ργοῦδοϊε σογγυρίίοη. Τῆα γεπάεγιηρ ροβϑεξϑες 
ΠΟ δχορείίοαὶ οὐ οὐ ἰσαὶ ναῖυς; δηᾶ ᾿πΊρ1165 τηϑγεῖν ἐμαὶ Ὁ 8 γεδὰ 
(υπρταπιπιδίῖολ!} } Υ) ἃ5 Π Ὁ. 
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ἐγ») 5564] αν οὗ ἐὰν σογηριαρεεοη 5] τἴὰ σοηΐοχὲ (οη ὈΟΙΪὶ 
51465) 5σῆον5 ἴῃηδλῖ [Π6 γϑἔδγθησα 15 ἴο {Π6 ραγίίουαγ οοπιπιδηά- 

πιδηΐβ γαϊατηρ ἴο {πὸ {ππ6Ὸ: [6 ννούβῃρρογ αθῆγπιβ παῖ Πα 

45 ραϊά [ἰ τη {}} το ἴῃοβε ννῇο ννογα δυϊποσγιζεά ἴο γεσεῖνα τ: 

[π6 ννοτάβ αὔτ ἴῃι5 ποῖ σοποασινοά [ἢ ἃ βριγιί οὗ βεϊ γιρϊθοιιβ- 

Π655; ἴογ {ποὺ γοΐαϊα οηἷν ἴο ἃ ραγίϊουϊαγ δηά [ἰπλϊε ἀπίν, 

ννῃϊοῦ τὸ νουά γοαῦϊγα ποὺ βδανογα πιογδὶ δῇογί ἴο ρογίογῃι.-- 

14, Ης 45, πιογεονϑγ, ψνΠ 116 10 ννᾶβ ἴῃ 15 ουδίοαγν, συαγάσα 1 
οαγοία!γ ἀρ δίηϑὶ ἀδῇ]οπηθηΐ.--- 7 λαὺς ποέί δαΐομ ἐλογόοῦ τρι ρν 

507 7Ό:0] 1.6. ἴῃ ΤᾺΥ πιουγπίηρ; ἢὲξ 5. Ηοβ. ο΄. Οοηΐδοὶ ψἱ ἢ ἃ 
σΟΥ̓Ρ56, ΟΥ̓ ὄανϑῇ ργοχιτηἶν ἴο ἰ{ Ἰη ἴΠ6 σδπι6 οιι56, οσοδϑιοηδά 

σογαπιοηΐδὶ τποϊθαηπθβδβ (Νὰ. 101}.14. τη Ρὴ); 1 ἃ πιδη, ἴμαγο- 

ἔοτε, νν ῃ!5ῖ 6 νὰ υὑποΐδδη ἔγοπι {15 σαι, ραγίοοϊ οὗ {δε 

{τῆ6, ἴῇ6 ΨνῇοΪα νοιϊά Ὀδοοηθ υποίδαη π᾿ οοπδοαμδησα. 

“« Βγοδά οἵ βογζγοννΒ᾽ 15 δ υἀδά ἴο ἂς υποΐδαδη ἴῃ Ηοβ. 94.----- ον 

ὀχίογηιμαἑθη ἐλόγεοῦ τολτδέ μγιοίθαη) ἣῈ ὯδΔ5 Ὀδδη σαγαΐαϊ, νν ἢ }]8 
γεηονιηρ' (ν.13) (6 ΠἢπΞ ἔγοπι 5 ἤοιβο, ἴο Ὀ6 ἴῃ Οἴ6Υ γεϑρβοίβ, 

αἶδο, σαγαπΊοη Δ ΠΥ οἶδαη. Οοηΐδοί νι Ὠοῖν {πηρ5, νν 151 ἃ 

Ῥούβοῃ ννὰβ υποίεδη, ννείπεν {Πγοιρ ἢ ΡὈΓΟΧΙΠΉΠΥ ἴο ἃ σοΓρβ6, 

ΟΥ ἔγοπιὶ δὴν οΟἰμαῦ σᾶιι56, πδά ἴο Ὀςε δνοϊάεά : σορ. (οὗ {πῸ 

Ῥτιθϑίϑ) [μὲν 228: (Η) Νυ. 1811-18 (Ρὴ.---͵δονῦ ρίυεηι ἐλόγοο 70» 
(ογ 20) ἔλα ὥεαα) ἰῇ Ἔἐχαοΐῖ ββϑῆβε οὗ ἴῃ6ϑε ννογάβς 5 πησογίαϊη, 

ἴπΠ6 Ηδῦταον Ὀεϊηρ᾽ πη δίριιοιυβ. [ἔ {π6 τεπάδγιηρ {07 ἦλ6 ἀεαά 

(141) Ὀ6 οοτγεοῖ, ἴῃ6 δ᾽ βίου 11 6 ἴο {πΠ6 ουδίοπι οὗ {πε 

της οὗ ἃ ἀδοθαβϑά ρεγζβοη τϑϑυγίηρ' {πεῖν σγρδίῃυ νυ τς 

᾿ΠΟΌΓΠΘΥΘ 4556 ΠῚ 16 ἴῃ {π6 ποιι56 Ὁγ βεπαϊηρ ἰο ἴπεπὶ ρἱἐϊ5. οὗ 

Ὁτγαδά οἵ οἴπεοῦ ἔοοά, ἔογ {πεῖγ γείγεσπγχθηΐ (2 5. 4356 [δγ. τότ ΕΖ. 

2417): ἰοοά σοηδιιπιοά δἱ βδιιοῖ ἔπηογαὶ [δαϑῖβ Ὀεϊπρ' ἡδίμθγαι ν 

(566 δῦονθ) “" ἀποΐδδη,᾽" [ἃ ννουἹά Ῥ6 ἀδεηγχεά πηϊαννέω! ἴο ΔρΡΡΙΥ 

ΔΥ ρατί οὔ (Π6 {{ππΠ6 ἴο δυισἢ ἃ ρυγροβε (5ο Κη., Κα., Ἐν. 411. 

Ὁ. 204, Οεἰ11). [ἢ οἡ [δ οἰποῦ παπά, {Π6 γεηάοδγιηρ 20 ἐλ6 ἠραά 

Ὀ6 οοτγεοῖ, ἤδη 16 4]10}5ῖοη ΜΜ1]1 Ὀ6, πιοϑὲ ργοῦδθίν, ἴο {πὰ 

τοῖο ῃϊοῆ ννὰ5 νι εἶν ργεναίεηϊ ἀπιοηρ δποίθηΐ ἡδί!ο5 

(Τ υἱοσ, γώρμείίυε Ομ πμγο,8 ἃ. 400 {ξ., 11. 320-42, ᾿Ἱπο] ἀϊηρ δτ- 

νῖναῖβ ἀπιοηρ ΟΠ ΓΙ η ΡΘ6ΟΡΪ65), ἀηα ννὰϑβ ἴῃ νορὶ! 4150 ἀπηοηΡ᾽ 

{π6 ἰαΐετ []εννβ (ΤΌ. 418: σοῃρ. 5:1Ὁ. 2οὐδῆ, ννῆογα ἔπ ργδοῖϊοθ 

ἰς γι άἸοι164), οὗ ρΙδοίηρ ἔοοά ἱπ {π6Ὸ σσανα τ τῆς ἀεδά, ἔογ 

14, κ0} 2] “ας οπα υποίδδη ̓ (οῃ ν. δ): οἷ, Μ|2' ῥὶΠ2 15. 40ο]0, 
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{πε υδὲ οὗ ἴῃ ἀερατγίεα 5ριγιῖ οὐ 115 ἸοιΓΠΘΥ ἴο {11 ΤΠ] ηἀογνοι]ά. 

Τα ρτγδοίϊοα γείεγγοά ἴο ν85 σοπηπίοη ἴῃ Εργυρί, ννῆετγε ““ 5π18]} 

τΔ 0165 ννεῦα βοπιϑῖϊπΊ65 ρἰδοβά ἴῃ {Π6 τοπιῦβ, Ὀδαγίηρ οβεγπηρθ 

οὗ οαἶκοβ, ἀυοῖο, ογ οἴποσ {πιηρ5, δοοοσγάϊηρ ἴο {π6 ψϑδὶ ἢ οἵ 

ἱποϊπδίΐίοη οὗ {ῃ86 ἀοηοτῖβ " (ΝΠ ηΞοη- Βιτοῦ, 45πὴε. Ερυιί. εἀ. 

1878, 111. 422, ψογα {ποτα 15 ἃ γεργοϑθηΐδιίζοη οὗ δυσῇ ἃ ἴδῦϊε 

ἰουηά αἱ ΤεΡ65, ποῖν ἴῃ {πΠ6 Βγιἰἰϑ Μυβθιπ)). 50. ὨΠ]Πηι., 
Οοτί (Ζᾷ. Ζίγάσξολγ. 1877, Ρ. 354 1.), ΜΝ ΕΙἢ. (4,αὉ. εϊά. τ62). 

ΘΌΟΘΝ 4 συκίοηι, ποιρ ποΐ οἴπογν δε δἰζεσίθα τη τῃς ΟΤ,, 

τιρς 6} πᾶν ρῥγενδιίθα ἃπιοηρ ἴῃῇ6 πιοῦα ϑυρογβίουβ 

Ι9γδαδ5, ἔογ νοπι βιιο ργοῃι ΟΠ 5 845 ἰῆοβα ἴῃ 1810. νγογα 

ΠΕΟΟΘΒΒΔΓΎ. 
ἈΑοοογαάϊηρ ἴο οἴδθογβ, ἴῃς δ᾽ υϑίοη 18 ἴο δοίια] σασγίβεές, οἴδεγεά ἰο {δε 

ἀεδὰ ἔογ πε ρυγροβε οὗ γεηπάδγηρ, ἐπεπὶ ργορί(ίουβ ἴο (Ὧες βυγνίνοῦβ : 50 
Ἡακένγ, Ἠδίαηρες ὧδε Ογίΐ. 1883, Ὁ. 471; ϑίδάς, Οεξολ. ἴ. 80, 42ς; 
ον ΑΙΥ, ας Ζόδοη παοὰ αδήη Τοαδ, 1802, ΡῬΡ. 22, 25; Βεηζίηρετ, “γε. 
1ι6ς, τ66 ζ. ; Νοννδοκ, “γε. ἰ. 196 ἔ,, 11. 200 : οἷ, ϑρεηςογ, ζφρν. “7εὃ. 11. χχιν. 
8.4. 32 (οἵ οἴετίηρβ ἴο ἀδἰ(165 δυο 45 Οϑιγὶβ οσ Δάοηβϑ). ΤῊΪβ 15 ροβϑδίε: 
Ὀυϊ 1{ 15 ποῖ γτευϊγοα Ὀγ ἴδε ἰεχὶ οὗ ἴπεὸ ραβϑϑαρὲε; δηά, ἴῃ βρὶῖς οὗ δοῦν} 
δηά Νοινδοκ, 1 19 ἔδγ ἔγοπι δϑίδὈ}Π5Π6 ἃ 85 α Ηδῦγεν οὐυδίοπι ὉΥ [6Γ. 16’. 

7 λαυὸ ἀσαγζοηοα, ὅθ. ἃ τοποννθά ργοξεδϑδίοη οὗ {π6 οοη- 
βοϊδηίζοιιβ σοπτρίοίθ 655 νὰ νυν Ιοἢ {Π15 γα! ρίουβ5 ἀπγ Ὧ85 Ὀδεη 

ἀϊβομαγρεά.---1δ. Α5 (Π6 ννογσβϑῆιρρογ σδῃ [ἢ σοΠΒΟΙ ΘΠ ΓΙΟΙΙΒΙΥ 54 Υ 

{Π4ϊ 6 85 γεπάδγεά ἴο ᾿εμονδὴ {π6 ἀπε ψῇμιοῦ Ηε οἷαίπιβ οὗ ἴΠ6 

ρτοάμυοε οὗ {πε 5011, 50 6 οἷοβθβ τ τΠ6 ργαγογ παι 7επονδῇ, 

οὔ Ηἰβ ρατῖ, Ψ1] 51} νουοσῃϑαίε ἴο 6.55 ΗἸ5 ἰαπά, δπά ἴπε 

Ρβορΐςα ἄννε!!!πρ' ἀροη ἰἰ.---Ζοοῖ ἡογνέλ (Ὁ ΦἼ)} Ῥ5. 1452 τοῦ .--- 
ΤᾺν λοῖν λαδίξαξίον (ἼΦΡ ὨΜ9Ὸ)] 7εγ. 2539 Ζο. 217 Ῥϑ. 685 2 (Π. 
Δ4ΟΣἿΤ : ὩΡΌ, ἴῃ οἰαβϑιοδὶ Ἡδθῦ., 15 οοηῆηρά ἴο ροεῖγγν, πὰ ἴδε 

εἰεναίεά ρζοβα οὗ πε ργορῃείβ. (Οἱ. [5. 6418.-- -“κΩ ἐδ ργομπά, 

Φ0.} οὔ. 1113. 1-- 4. Ζλοι σπυαγο51] 18.---- Α απ Ποτούτρ, δ᾽ ο.] ν.3. 
1θ-19. Ο]οβίῃρ; Θχβοσγίδύϊος, σθιὶ πάΐῃρ [8780] οὗἨ [86 τηυΐαδὶ 

ΟὈ]φαύοηδ, ἀπά οτία Κθη ὉΥ͂ ὅθμονδα πὰ 80 ῬΘ0Ρ10 ΤΘΒρΘΟ Θ Υ, 
ἴῃ [89 οονθηδηὺ 8. 08 βύϊηρ; Ὀθύνγθθπ {1 01η.--- 71: 44] 43 51 δ. 

--7Ζάσοο εἰαξμίες απαᾶὶ γμάζρηιθη 5] 1.6. ἰΏο56 σοηπίαϊηδα ἰη 6. 

12--25 ; ΘΟΠΊΡ. 12].---Οὖκξογυο απα ἐο ἐλο’] 40.---- σέ αἰ ἐλῖμο 

δοαγέ απὰ τού αἰῤ ἐδν δον] οὐ 65.---1. Ζλοιε παφέ ἐλὲὶς ἀν 

17. ὙΌΚη] 50 ν.18}, Ὑῇῆε γεοπά. δάορίςα αῦονςε ἰ5 ἰμαί οὗ (65., Εν. (4πλ 
Ῥ- 28), Κη., ΚΕΙ͂, δηὰ 15 {πὸ πχοϑὲ 8 ἰβϑίδοϊογυ, οἴδβούβ (ῃαξΐ ανα Ὀδθη ὑγὸ- 

Ροβοά Ῥεῖ αυσϑιϊοηδῦΌϊςε ΡὨΠ]οΙορ σα]. 
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οαμδοα γολουαλ ὁ σαν (ΠΟ Π) δα ὧδ τοῦδ! ὅσ ἐᾷν Οοά, ὅἘ.] 

ΝΠ (ΒΟ οσουγα οἡἷν πογα δηὰ ν. 18) ννὰβ ρεγῆδρβ ἃ ἴδ γπὶ 

ιι56Ἁ (δομπι δ! ν Ὀγ ἴῃς σοηίγδοίίηρ᾽ ράγίῖδβ ἰῃ ἃ σονεηπδηΐ, οδοῦ 

οϑυβίηρ {Π6 οἵδεγ ἴο γεςοϊία ἴΠ6 ἰοσπὶς οὗ {πε δρτεοπιεηΐ θεΐνψθεη 

[Π6π|.Ὸ0 80 ἤεοῖα [ἰϑγδεΐῖ, Ὀγ 11ιϑιθηϊηρ᾽ 50 γοδα!γ ἴο ἰἢ6 σοπιηϊδηά- 

τηθηΐβ βεῖ Ὀεΐογε 1{, 45 (νιγίι411γ) ““ σαιισδεὰ εμονδῆ ἴο 5δὺ ᾿" 

τπαὶ Ηδ ν}} 6 1ἰς αοά, δηά (Πδὲ 1 Ξῃουϊά οὔϑδογνε Ηἰ5 οοπ᾿- 

πιδησἀπηδηΐβ ; δηά θῃονδῇ ἢδ85 αδἱ ἴῃ6 ϑδαπὶα {1π|6 ““ οδιιεά 

Ιϑγδδὶ ἴο δδὺ" (δὲ 1ξ ν"1}} Ὀ6 Ηἰἷβ5 ρεορίε δηά Κεερ Ηἰ5 Ἵοπι- 

τιληαπηδηίβ, δπά παι Ηδ ψ1}} τη τεβροηά, ου Ηἰς ραγί, ὉΥῪ 

ρτοπιοίίηρ [ἃ αρονα {πὸ παίϊοης οὗ ἰῃῆε δαγίῃ. Ὁῃαῖ [ϑ5γδεῖ 

«« αμδρα, οΥὐ οσοαεδίογοα, Ἰεονδῇ ἴο ϑδυ,᾽" 5. ποῖ, οὗ οουΐζδ6, 

[Π|ΈΓΑΠΥ Ἔχαοῖ ; Ὀυΐ {ΠῸ Ἔχργαϑϑίοη ἔοϊοννβ ἔγσοπι (ἢ 6 παΐυγε οὗ 

{πε οᾶ56, δπά 15. ἃ οοηβεαιθηος οὗ εμονδῆῃ 5 πανίηρ᾽ οοη- 

ἀεξβοοηάδά ἴο Ὀδοοπια οἠδ οὗ [6 σοηίγδοιϊ:ρ ρδγίίες ἴο ἃ 

σονεπδηΐ.--- 70 ὅ6 ἰο ἐλδο 3» α Θοά (τιον Ὁ 0) ἃ σομηπηοη 

ΡὮταβε (1 Ζάδο, γοι, ἐλερε, δα.) ἃ5 [Ώ6 σᾶ56 πιᾶὺ Ὁ6) : 2932; 

2 5. γ8 (- τι (Γῇ. 1322) 76γ. 733 ττΆ 247 2033 4188 (οὗ, ν.1) ΕΖ. 1130 

1411 3423 4628 ,,γ328. ΣΤ] Ζροῇ. 88; 1ῃ ῥ᾽ (Ἰποἷ. Η), αη. 171: 8 Ἐχ. 67 

205 [ἐν. 114Ὁ 2238 2538 2613.45 Νι;, 1517 (αἸΒαγθηιγ αη. 2821 

ΟΕ); ἔχ. 416).---70 τοαίξ ἐπ λὲς τῦαγνς, ὧο.} ἴ[ῃ6 ἐχρτγεβϑβίοηβ, 

4.5 88 430. 40 δ.ς.---18., 44 γελουαλ λαΐλ ἑλὲς αν σαμδοαῖ ἐΐδο ο 

54) (ν.11) ἐλαξ ἐΐοις τοῦδέ ὅθ ἐο λΐρε αὶ ῥοομίΐαν ῥοοῤ[ο)] γδ (νἢ 

ποία), Ὀαβεά οὐ Εχ. τοῦ (πῦ) Ὁ ὮΠ..})}, {π6 ραββαρδ Πεγδ 
τοίογσγεα ἰο (δ ἴθ βαιά υπΐο {π66᾽. Τῃα ρῆγαβεα ἰ5 δὴ 

αχρδηβίοῃ οὗ ἴδ σοπιπιοη οπα ““ἴο 6 ἴο διἰπὶ (ο7γ, π|6) ἔογ ἃ 
ρΡδορῖςε," {Π6 οοτγγεϊαίίνα οὗ ““ἴο Ὀ6 ἴο ἔδεε ἔογ ἃ ἀοά;," δηά 

οἴζεη ἐουπά ἴῃ σοπηριηδίίοη ΜΠ 1Ὁ; 279 (59) [6γ. 738 116. 1.411 

241 3022 χκ138 (οὗ, ν.1) 4238 ΕΖ. 1130 1.11 1638 4,238. 2] Ζαο,. 216 88, 

ἴῃ Η, [μον. 2613; ἢ οἴπας νεγῦβ, Πὲ. 2013 (ὉΠ), 1 9. 1233 
(τῶν) 2 5. γ33 (ΠἼ18) 33 (5; ἴπ' τπε }, 1 ΟΠ. 1733 75}, ἴῃ Ῥ, Ἐχ. 
ΟΤ (προ) : δπά {μὲ υπάετίακίηρ Ῥεΐηρ βίνεη ὉῪ ἃ δΒυπΊδη 

συδ]εςοί, 45 μεθ, 2 Κ. Ἂἰἰἴ-τ-. 2 (ἢ. 210.--- ΑΛ ἄοοῤ αἱ λὲς 

εογπαηάριστί5] Ἐχρίδηδίογυ οὔ ἰῃε οοπαϊτίοπβ ἱηνοῖνεά ἴῃ 

[5τδε]᾿5 δρτβείηρ ἴο 6 7εῆονδῃβ Πρ) Ὁν.---19. 4π4 2ηαἱ δ6 

“2 «οὐ ἐλε ἀζρᾷ, ὅ0.] 28ιῦν; οἔ,, οὗ {πὲ 5γδϑ 158} Κίπρ,, 5. 

8035 (7). ---λίολ ἀθ λαίλ »ια 6] Ῥ5. 869 .---}Ὸ» α ῥγαΐδο, απ αὶ )0᾽" 
Ω πιαγμθ, σπα 707 αρὶ λοηομ» (111. ἀρὶ ογμαηιθη)} 1.6. ἴο ὈῈ δη 
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οδ]εοί οἵ ρεϊάε δπά γεποννῃ ὑπίο [εμοναῇ; 50 76γ. 13}}} (1ῃς 

βᾶπια ννογάς), οἷ. 2429 Ζερῇ. 49.320. 45, λοὶν ῥεοῤίε, δ.) γ" 
143.31 289, νατιδά ἔγοηι Εχ. τοῦ (ΦΥῚΡ 59), ἡ ΒΙΟἢ 15 ταίεγγεά ἴο 
Πογα ( “25 πα ἢδίῃ βροκοη ἢ), 85 ν.ὅ 15 γοίδγγεά ἰο ἰη {πε [δϑΐ νϑῦϑβε. 

Ετοπὶ 115 ροϑβιίιοη, ἴπῸ σοηαιϊτίοη οὗ Ῥείηρ' ἃ ΠΟΙ͂ ρεορῖίε ἰο 

]εβονδῇ ἀρρϑαγβ ἴο Ὀ6 νἱαννεαὰ ἤεοα 45 ἃ ργίνιίερα σοηίογγεά 

ὕροη Ιἴϑγϑαὶ Ὀγ ἀοά (οἴ. 289), ταίμεγ (ἤδη δ5 ἃ ἀυῖν (νοὶ ἰἰ 

5. ἰϑγαδὶ᾽β ραγί ἴο γϑαίιϑα ἔογ 1561 (143.31)., Ναδζιυγαιγ, οοη- 

βοογαίϊοη ἴο ]επονδῇ 85 {15 ἀοιυδὶα δβρεοῖ, οἰΐπογ οἱάς οἵ 

ΏΙΟΝ πιαΥ Ὅ6 Ὀτοιρῆῃξΐξ ᾿ἱηΐο ρῥγοπηίηθησθ, δοοογάϊηρ ἴο (ἢς 

ἀγα ἢ Ποῦ ἃ ντιῖεσ οὐ 4 ραγίϊουϊΐαγ οσοδϑίοῃ ἀδϑίῖγεβ. ἴο 

Θηΐοζοδ. 

ΧΧΝΊΙ. 7μείγμοίζομς γείαζέυε 10 ὦ “γριδοίζεαἑ σεεεῤίαμοε ὃν 
216 παΐίορ; οΥΓ 116 2εμίεγογονηῖς Οὐαΐο, 7,167 115 ἐμ γαμεῖ 
2,210 (αἤαΩΡ,. 

Ιῃ (Π15 οπαρίογ ἴμε ἀΐϊβοουγβα οὗ Μοβαβ 15 ̓ πἰογγυρίθά, δηά ἴα 

τυγιΐαῦ ι.565 ἴΠ6 {Π|γὰ ραγβοη (45 118 441-43 ΕἹ 20] (.), [{ σοηίδίης 

᾿η]υποίίοηϑβ γαϊδίϊνα ἴο 30π 7 σεγαπιοηΐθβ : (1) [ῃς ᾿ηϑογρίίοη οὔ δε 

Πευϊεογοηοπιῖος ἷανν οἡ βίοημθβ. ὕὑροὴ Μοιιηΐ Ἔδαϊ, ν.1.4.5; (2) 
{πε ογασίοη οὗ δὴ αἷίαγ δηά οβεγίηρ'᾽ οἵ βδογιῆσεβ. οἡ ἴπε 5ΔΠῚ8 

βροΐῖ, ν.δ 7; (3) τῆς ται βοδίίοη οὗ ἴῃ6 πον σονοηδηΐ Ὀγ [ῃς 

Ρεορΐίς ϑβἰδπαάϊηρ οὐ δοέΐζ πιοιηίδιηβ, δῖχ {065 ἀροη οδοῇ, 

ν.11-18.,.ὄ (4) ἴῃ ἔννεῖνα συγϑαβ ἴο ῬῈ υἱξετεά Ὀγ ἴῃ6 [,αν]ϊε5, δηὰ 
τοϑροπάδά ἴο ὈΥ {πὸ ψνῃοΐα ρεορίεο, ν.125. Μ,,9:-10 ροηδίϑίβ οἵ ἃ 

Ῥταοίιοδὶ ἜἼχποσγίδιζοη δά άγεββοά ἴο [ϑγδεΐ. 

ΤὮα οπαρίογ ργοβδθηῖς σοηδίδγαῦία ογιτ1ο4] αἰ Βηου 165. Νοῖ 

ΟὨΪΥ ἂῦα {πὰ νᾶγίουβ ραγίβ οὗ ννβιοῦ 1 σοῃδιϑῖβ ἱπηρογίθοι Υ 

οοηπροοίοά ἢ οδοῦ οἴπεγ (5εε ἴπ6 ποί65), Ὀυΐϊ [ἴ βἰδηάς ἴῃ ἃ 

τηοϑσί υηϑυ!Δῦ]6 ρΡἷασθ. (ΟΟ. 28 ἔογπι)ϑ τηδη οι [Π6 ῬΓΟΡΕΓ 

οἷοβε οὔ τε Πδυῖ. (οάδ (ς. 5--26), αηά σοηηδοίβ Ὑ}611 νυ ττἢ 265; 

Ὀυς α. 27 ἰδοῖζβ σοηποχίοη Ὀοΐῃ νἹἢ ο. 26 δηά τῇ ο. 28 ([δε 

ἰγαηϑιτοη ἔγοπὶ 27.4.26 ἰο 281 Ὀεϊηρ' Ρεοι ΠΥ ἀργαρῖ), ψμς 
δ 1η6 βαπὶὲ {ἰπ|6 1 ἰηϊογγαρίβ ἴῃς αἀϊδοουγβα οὔ Μοβϑβ νυἱῇ 

ἀϊγθοιϊίοηβ, ἴΠ6 Ῥγοροῦ ρίαοβ οἵ ψῇῃϊοῖ ἰ5 δίϊεσγ ο. 28, αηὰ νἹἢ 

ἃ 56γῖ65 οὗ ἱπιργεοδίίοῃβ (ν.}4-26) νυ ῃίοι (ννογα {Πα Ὺ πονν σἰδηά) 

δηςορϑία υπάπιἷγ 28165Πη, 1 15 μαγαϊΐϊγ ροβϑῖρία {παξ [πὰ οπαρίεγ 

οδῇ ἔογηι ραζὶ οὗ πὸ ογἱρίηδὶ Ὠϊ. [τ βθοπὶβ δὶ ἃ ᾿Πουΐετο- 
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ποπηῖς πιοΐθιι ἢ845 Ὀδοη οχραηάεα ὃν {ΠῸ δάάαιϊτίοη οὗ ἰδῖογ 

εἰαπιοηΐβ, δπα ρ᾽αςδα Βοζα, ἴθ δὴ υπδυϊς40]6 σοηϊοχί, ΌὉΥ ἃ ἰδοῦ 

Παηά. 

1.8. ΤΊ6 ΙΒγδθ 1068, Οα 080 ἀδ ὑμδὺ 0. ΟΥΟΒΒ Φογάδῃ, ἃγθ 

ὑο ἴδ κθ ρτθδὺ βίοῃθβϑ, ὕ0 ΒΟΥ 06 ὉΡΟῺ ὑπθπι (6 ὨΘΕ ΘΙΟΠΟΙΪΟ 

ΔΖ, πὰ ἰο βθὺ ὑπ θπὶ ὉΡ ὌΡΟυ Μουπὺ ᾿Εθ4], αὖ ὕῃ0 88π|0 ϊπ1θ0 

θγθούΐηρ 8ὴ 8187, διὰ ΟΠΘΥΙΩρΡ ΒΔΟΙΠ008, ἰ0 ΦθδΒονδῆ.---ΤὯς 

ΠΘΕΓΘΠΊΟΩΥ, ἤδῖα ργεϑογιδθά, ἰ5 πεμπάδα νι ἀθ πεν 845 ἃ ρου δ] 

ΔηΠ οὔῇῆοϊαὶ δοοερίδποθς ὉΥ ἴδε παίίοη οὗ {πμ6 Παδιυΐθγοποπηο 

(οάαπ, ταιδβεα ὉΚ τα] ρΊοι5 βαποίοῃβ. 

Τῆς ραϑβϑᾶρὲ ἄρρϑᾶγβ ἴο ὕες Ἴσοπιροκίϊα. Μ΄ 1.6 δηᾷὰ ν.8 Ῥεϊοηρ οἰ βοῖν 
ἰορεῖπεσς (411 γεϊδιϊπρ ἴο ἐπα οέυηπός, απὰ ἰο ννῆδὶ 15 ἴο 6 νυυγ δ ὕροη 
{86π|}; δυῖ {ΠΕΥ ἀγα ἱπίογγυρίοα ὉΥ ν.ὅ7 (γεϊδιϊηρ' επίίγεϊν ἴο 6 σζέαγὴ). 
ΜΝ": 8 (45 6130 ν.7) δρουπά νυ ἢ πιαῦῖκϑ οὗ ἰμῃς Ὠεαυϊ. σἔγ]ς, νυ οἢ ἀγα αρβεπὶ 
ἔτοπι ν.δἴα, ΤΕ 6δα8 ὑπαὶ δὴ οἱάδγ ἱη)υποϊίοη (ΤΕ), ν.δ 75, γεβρεοίίηρ ἃ 
βδογίῆος οὐ Ἐὀ)α), 88 Ὀθεεὴ ἰδίκδκη ὑρ ὃν Ὁ (οτ ἃ ἔοϊ]οννεσ οὗ Ὀ), βῃρρίε- 
τηθηϊοα ὃγ {πὸ δά !ίοη οὗ νον, αηα σοπιδιπεά νυ με ἱπδίγιοιοηϑ, τυγίοη 

ἴῃ Ὠἰβ ον ννογά5, ἔοσ (ες ἰηδογίρίίοη οὐ δἴοηδϑ οὗ ἴδε ᾿δυξ. αν. [ἰ 15 ἃ 
ἔασον αυοϑίίοη Βείδεσ ν. 1 8. 1|5617 15 πὸ νοῦ οὗ οης παπᾶ ογ ἴννο. 
Ὠ1Π1π|. ροϊηῖβ ουἱ παῖ ν, 3 8 ἄγε γερεοδίςα, Ἰαγρεῖν ἴῃ μα βαπὶς ννογάϑ, ἴῃ 
ν..8. ἰτἢ τῆς αἰδεγεπος ἰπαὶ 16 ἰη ν.Ὁ Ἔ 041] 185 βρεςοϊ βεὰ δ5 ἴῃς ρἷδες 
Ὑνῆογε (Βα βδίοπαϑ ἄγὰ ἴο δὲ 5βεΐί υρ, ἰη ν.2.3 [πον γε ἴο Ὀὲ 5εῖ υὑρ ἐνωηοαιαίεοὶγ 
δῇον (Π6 ραβϑδᾶρε οὗ ]ογάδη (ποῖς ποὶ οἠἱν ν.3 ““οὴ {πε ἀδυ," Ὀυϊ ν.5 ““(ῃδὶ 
ποι πιαγοϑὶ ρῸ ἐη,᾿" δις.): Ποησα Πα δϑϑῖβῃβ ν.}8 τὸ Ὁ, ν.Φ70.8 τὸ Βα, Βαυϊῖ 
ἀπε γερεϊἴοη πᾶν δε ἄυε ἰο {πε αἰ βῖυςς ομαγαοῖοεγ οὗ (ῃς σου. βίγὶς (Κυεη. 
ΖΆ. Τ. χὶϊ. 299), δηὰ {πς οἰπεν ἀϊβέγεησς πιδὺ ἀτγίβε ἔγοπιὶ ἰμε ἔδει ἐπαΐϊ τπΠ6 
τυτϊογ, Ἰοοκίηρ Ῥδοῖκ ἰο ἃ αἰξίδηϊ ραβί, πιᾶν ἢοΐ δανε γεῆεοίοα οἡ (ἢπ {ἰπι6 

τΠδῖ ποδὶ δοίυ}}ν ανα εἰαρβοά Ὀεΐννεοη {πῸ ραβϑαρα οὗ Ϊογάδη δηὰ (8 
ἀτγεῖνδὶ αἱ ἜΡ4]. [πι189 ᾿ΕΌΔΙ 56επὶβ ἴο Ὀς γεργεβεηίεα 45 ποᾶτγοὸγ ἴο ἰογάδῃ 
ἤδη 1 δοίυ δι! 15. 

1. Α πώ ἐλε οἰαρ»5)] εἰδενῆθγε ἴῃ 1. Μοβεβ ἰ5 γεργεβεηϊβα δ5 
δίοπα ἰαγίηρ' σοπηπημαης προ ἰσγδοῖ. ΨΝΏΥ ἴΠ6 οἰ δτϑ (319) ἀγα 

ἤδγα δχοθρί οι! δϑβοοίϊαϊθα νυ Ὠϊπὶ, 1 566 πὶ5 ἱπηροββὶ]ς 

ΘΑ βέδοϊουγ Υγ ἴο δχρίδίη ; {Π6 δίηρ. νὴ, δηα {πῸὸὶ ργζοη. “1,᾿ 

δῆον (παῖ ἴῃ ΔΥ οᾶδὲ ἴπον δε δϑϑιρηῃδα ΟὐΪγ ἃ βυρογαϊηαϊα 

Ροϑιτοη Ῥεϑίάβ ἢ1π|.---αὐλ 2λ6 σογηγπαηάπιοτιί, ὧσο.Ἶ 1.6. ἴχῈ 
Ὠδυΐϊ. ἰανν ; οἷ, οη 81).---Ο, Οπ ἐδ ὧαν τολδηι, ὅσο. Βαγαϊγ -- 

“εἴη {Π6 {{π|6ὲ ΨΒ6η "ἢ; ἔογ (τὴ ὝεΣ ΟἿΡΞ 15 ποῖ αυϊῖθ ἴΠ6 βαπια ἃ5 
ὉἿΞ (5ᾳ. ἱπῇ. ογ ρί.), ση. 2Ζ' Νὰ. 41, ἀπά ψσῃεγα ᾿ἴ οσοιιγβ θα βι 465 

(2 3. 1939 Εςι. 91) ἀδηοίβϑβ ἃ [πΠἴογα] “" ἄδυ ᾿᾿; δηά (2) ἴῃ ν.8ὅν Θῃη]γΥ 

1πΠ6 ρᾶϑϑᾶρα οὗ Τογάδη 8 σοηϊεπηρίαίθα, {Π6 οσουραίϊοη οὗ 

ΧΧΥΙ]. 1. 159] 513 τ6] ; οἷ, οη ι10,---2. 1)}] ν.4 Απι. 21 [5. 2213, 
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Οδηδδη Ὀείηρ γεῖ ἰπ {᾿ὸ αΐαγα. [ΙΕ ν.’ (Ἔ4]) 5 Ὀν (πε 5ᾶπιε 

Βαπά δ5 ν.} 5, (Π6 αἀϊΙβογαποθ, 1 θα πΊ5, σῇ ΟΠΪΥ Ὅς εχρίδιπεά 

45 βιρρεϑίεα δρονε.---Ογεαξ 50)165] Ὀδοδιιδ6α πιο ννᾶ5 ἴο ὃε 

ἰῃ5ογ 6 αἱ ὑροη {Πεπ|.--ρίαΐσίον ἐλορε πολ 2ίαῆρίε}}] ἐ.6. οοαὶ 
{π6 πὶ ΨΠ 1π|6 οὐ ργρϑυπὶ (1), ἴῃ ογάθσ ἴο βθουγε ἃ βυγίδοε 
ου ψὭϊοῆ τῆς ψειτπρ' ᾿Ἰπβογιθοά τρῶς Ὀ6 οἰδαγὶν ἸερΊΌ]6. Τῆς 

ἰεϊ(6γβ νναῦα ποῖ ἴο 6 οαγνβά ἴπη [6 βἴοπε (45 15. υϑ0δ!γ ἴδε 
οδ56 ἰπ δποίθηξ ᾿πϑογρί] οη5), δι το 6 ἰπβογι 66, νυν ἢ 5οπὶε 

δια 40]6 ρίρπιθηΐ, προ ἃ ργεραγοά ςυγίδοα. Τἢα ργδοῖϊοε ν 9 

Ἐργυρίίδη. [ἴῃ Εργρί 1 ννᾶβ {πε ουδίοπι ἴο ρυϊ 4 ἰδυϑγ οἱ 

βδἴιοοο, οἵ ραϊηΐ, ονοῦ ἴδ βίοπα υ56α ἴῃ ἀγοδμιίθοίιγα, οὗ τι μδῖ- 

ὄνογ 4411}, ἄνθη ργδηϊία : δηά ἴῃ ἴπ6 οα56 οὗ βδαηἀξίοπε, νυ ῃιοῖ 

5 Ροζοιιβ, ἃ οοδί οὗ οσδίοδγδεοιιβ σοπιροϑιίίοη τνᾶς ἰδια οα 

Ῥεΐογε {πῸ6 ραϊπὶ ννὰ5 ἀρρ]ιε. Τἢα Ὀ᾽δοῖς ριρπιεηΐ, υδεὰ ἴῃ 

Ἐργυρῖ, σοηϑδίϑίεα οὗ ἵνογσὺ οὔ Ὀοπα δἷδοϊς ; δηά ἤρυγαϑβ, οἵ 

ομαγδοΐογθ, ᾿πβοῦοα ΌΥ {Π1|5 πιοὲῃοά νεῦα νϑγΌὺ ρεγπηδηεηῖ 

(ὙΝΙΚΙπβου- Βιγοῖ, 4πὸ. Ἐρρ. ιῖ. 2Ὡ86--288). [{ τνᾶβ 4 σοπιπίοη 
ουδίοηι ἴῃ δηϊαιν ἴο δηρτγανα ἶαννα ὑροη δἷδὺς οἵ ϑἴοηῃβς οἵ 

τηεῖδὶ, δηά ἴο δεῖ {πθ6πὶ τρ ἴῃ βοπια ριυὉ]1 6 ρίαοθ. Αἱ Ὁδγίμαρε 

{πΠ6 τεριδίοηβ γεβρθοίίηρ' βδογιῆοας ννούα ἴῃιι5 δησταναά ((}5. 

Ι. 1. 166--170). [πη ἀτεδοα βοῇ δὺς ννεγα οδ δὰ στῆλαι (ἐ.ς. 

ΡΙαίο, Ογί. ττο Ο, Ε; Πεπιοβίῃ. 2622. Ρ. 495): πΠΊΔΩΥ [405 

δηά ἄδογοος οὔ Δίμπροηβ, δηα οἵδογ ατγοοῖς κἴδΐθϑ, 80 ᾿πϑογιθεα, 

μάνα Ὀδεη αϊβοονεγα ἀυτγίηρ τοοθηΐ γϑαῦβ (566 6... Ηιοῖ5, 

Ογοοῖς ἴδ. 2 ιδογίῤχίοης, 1882, ῥα5εη1).---ὃ. ΑΝ ἐλο τοοργάς οἵ 
ἐλὲς Ἰατ:ο] 1.6. οἵ τπε Ὠευϊεγοποπηο Οοάδ (ς. 5--26), δοσοτγαϊηρ' ἴο 
{πΠ6 ΡἜΈΠΕΟΓΑΙ πϑᾶρὲ οὗ ἴῃ6 Ἔχργαϑβϑίοη “ὁ (Π15 αν " (15). ΟἸδεῖς 

ανα βυρροβαά [Π6 τϑέδθγεησα ἴο ὃ6 ἴο {6 Ὀ᾽απσβϑίηρϑβ δηά συγϑεβ 

([ο5. 42. ἵν. 8. 44, γῇο ϑᾶγ8, ἱποχδοίϊΐνυ, [δαὶ πεν σεγε 

᾿η5ου 64 οἡ ἴδε αὐζα᾽), οἵ ἴο ἴπε 613 ργεσερῖβ νοῦ {πὸ [εὐ 

οοπιρυϊεά ἴο Ὀ6 οοηίδϊηαά ἴῃ {πΠ6 Ῥεηΐϊ. (ϑοίαλ, νῖ!. ς; Καηοδ., 

Κε.); δυϊ ποῖίμεγ οὗ ἴπε6δε ἌἼχρίδηδίοηβ ἰ5 σοηϑιβίθηϊς ἢ {πὲ 

ἴεγπι υ5ε. Δ Πεῖποσ [πΠ6 Ποῖα οὗ ο. 5-26 15 ἱπϊεπαάδά, οἵ ἴδε 

'ανν5 δίοης (ννἱπουῖ ἴΠ6 Πογίδίογυ ᾿π γοάποϊίοηβ ἀπα σοπηπιεηῖ5), 

ηλυδὲ γαπιαίη τἱπάδίογπιίπεα. Τῆϊ5 ἰηβδογιρίίοη οὗ {πε ευΐ. 

Οοάς 15 ᾿πϊοηἀδα ἃ5 4 ἀδοϊαγαίίΐοη, οη {πῸ ραγί οὗ ἴῃς ρεορίΐς, 
πϊδάδ 845 βοοὴ δῇϊζογ {πεῖγ δηΐγυ ἱπίο σδηδϑη 845 ροβϑϑὶθῖς, {παῖ 1 

ἰ5 ἴπ6 γυβ υπάδγ νη ϊοῖ ἴῃ αΐαγα {ΠῸῪ εἰεοῖ ἴο ἔἰνε, ψΠ16 ἴδε 
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ἵανν5 ἰπβογι θεά ὕροη [Π6 5]αΌς γεπιδῖῃ 85 ἃ ρεγπιδποηΐ γαοοζά οὗ 

ἴῃς ἴδοις (οἴ. 15. 81 203).--- 7» ογαάον ἐδαΐ ἐλοι γπαγεϑέ ρῸ ἐπ, ὅ.] 

{π6 ρῇγαβαθϑ 85 4420 635, ΤΠα νογάς 566πὶ οἰ δαγίν ἴο σοηίθηιρίδία 

τ[ῆ6 οοσιυραίίζοη οἵ Οδηδδη 85 5{}}} (αἴὰγα ; 566 ου ν.3.---4, 
“δα ὅπ). μδ5 “" ὉδγΖίηι," [Π6 βδογεά πιοιηίΐδίη οὗ {πῈ 

ϑαπιαγϊίδηβ. Νὸ ἀοιϊΐδίῖ, δἃπ δγδιΐγαγυ αδἰϊεγαίϊϊοη οὗ {πὰ τοχῖ: 

566 665. ἐδ εμέ. 8.γη. ἢ. 61; Ὠὲε Εορβϑβί, Κα». Ζθοζ. σα ἤοο.---- 

ὅ-. ΤΠε αὐίαν ἴο 6 εγεοϊθα οὐ {Π6 βαπὶὲ βροί. [Ιΐ{ 15 ἴο Ὀ6 
ὈυΠ, δοσογαάϊηρ' ἴο (ἢ δηοϊδηΐϊ ᾶὰνν οὗ ἔχ. 2οῦ (ΤΕ), ἴῃ βἰ πυρὶ 

ἔλϑῃίοη, οὗ τυλοῖθ, 1.6. οὗ ἀποννῃ βδἴομθβ, ροη νηοῦ ηο ἴοοϊ 

85 Ῥεδη ιδϑάἅ. Βιιτγηΐϊ-οἤετγίηρς ἀγα ἴο Ὀ6 οἤεγεά ὕροη 1{ἴ, δηά 

αἷβδο ρϑδοθ- οδγϊηρϑ (οἷ. Εχ. 2036), {πὸ ἰαϊίεγ δοσοπιρδηϊθά ὃν 

[ἢ6 συ] βδογιῆσίδὶ π1θα]. Ὁῇῆδθ παίϊοη᾽β ΡΟ δοσδρίδηοα οὗ 

τμη6 αι. ἰατν ἴῃ Οδπδδη 15 ἴο 6 πιδγίςοα ΌΥ γεϊι:ρίοιιβ σαγα- 

ΓΊΟΠΙ65, 5᾿ΠΊΠδγῦ ἴο ἴποθα ὉΥ ψνΠΙοΟἢ {πΠ6 σονοηδηΐ οὗ ϑ5ϊ᾽π81 ννᾶϑ5 

ςοποϊπάεά (Εχ. 245-11). Τα γτεργαβοηίδίοη οδηηοί ὃ6 ἀδϑδίταῖα 

οὗ δὴ διβίογιοδὶ 8515: πο ἀουδί δἱ ἰδ {{π|6 θη Ε ντοΐο, ᾿ 

ποτ νν85 510 ἢ} δη αἱίαγ οἡ δαὶ, ἱορείπεσ ψ Π ἢ 51405 οὗ βἴοῃθ 

ἰηβογίδοά σὴ ρατίβ οὗ {π6 ἴανν, ν βιοῦ ἰγαάππίοη ἰοϊά μιδά 

Ῥεθη βεῖ ὉΡ ἴπογε 5ΠΟΥΕΥ αἴζεσ [5γ86}᾽5 Ἔεπίγαποα ἰπΐο Οδηδβϑη. 

Οοπιρ. Ϊοβ. 831, Βυτηΐῖ- δηά ρεδοθ-οβογηρϑ ἀγα οἴη πιϑη- 

τἰοπεα ἰορεῖπον ἴῃ ἴΠ6 διπίογιοδὶ Ὀοοΐζβ, ἃ5 Εχ. 245 [ιὰ. 2οϑ 

2151 5. τοῦ 25. ΟἹ Κὶ, 4κ15,.---ἤ. Σδαςσο-οὔεγίηρς (Ὁ Ὁρ:ὴ] εἶβε- 
ποτα ἴη Ὠΐ. (οη 125 183) {πεβ6 ἀγὲ ἀδηοίεά ὃν {πε τογπὶ “" βδοσὶ- 

ἤσε5" (Ὁ Π2}}; 566 125: 11. 27 188͵-- ") 2] οη 127.---Α πὰ ἔδλοι σλαϊέ 
γεγοΐοο δεΐογὸ 7ελουαλ) 5 1212. ΤΗΝ οἶδιιδα, [ πὰ νίενν δἀορίοα 

αῦονα ὃδ οοτγϑοῖ, Μν}}} θῈ δὴ δάαϊτίοη πιδάθ ὃγ Ὁ (ογ ΚΕ) ἴο τῃς 

ΡΆ5ΒΔΡῈ (ν.δ18) τὰ Κα ὈΥ πὶ ἔγοτη Ε.-- -ὃ, ζύρονι ἐλθ “ο7165] 1.6. 

{ποβὲ παπιϑά ἴῃ ν.3: ὁ (566 ν.88), ηοἵ ῃοδ56 πιδηϊοηδά ἴῃ ν.ὅ. 

9-10. ΙΒγ86] 18 τϑπιϊηἀθὰ οὗ ῃ6 ΟὈΙραύϊοηβ ἱμνοϊνθα ἴῃ 108 

ΟΒΔΤΔΟΙΟΙ 88 Φθμονδ ἢ} Β ΡΘ0Ρ10.---ΤηἜ6 νοῦβες ἢανε Ὀδθη οἴαβη 

Ξυρροβεῦ (Εννα]ά, 2152. 1. 121; ΚΙοϊπεγῖ, ρ. 1832; Καυςη. ΖΆ. 7. 

1878, Ρ. 3ο2{., “76χ. ὃ 7. 21; ὨΠ|πι.; ΝΜεβίρῃαδὶ, ρ. 99), ποῖ 
που τοϑβϑοη, ἴο ἢανα Ὀδαη {πὸ [της  ΠΙοἢ οτρΊπδΙν σοπ- 

8. 2] 45 2325 Εχ. 2οῖδ; οὗ, 15. τοἱδ, [Ιῃ Αγαρ. 20 γαΐδο αἱοῇ; ἴῃ Ἡδοῦ., 
σουρίεα τνὺιῖῖ (ῃς Ιῴ64 οὗ πιονίπρ' ἴἰο δηὰ ἔγο, το σιυΐριρ' οὐ τυαῦνὸ (ἰῃῇς Παπά, 
δις.).--β. "2 ΠΙΌΣσ Ὁ52Ν] ἴπ ἀρροβ. ψἱἢ δ ΠΕΙῸ ππ: ΕπρΊ. Ἰάΐϊοπι ἰπβογίβ 
“4 οἵ," 80 6ῃ. 27 Εχ. 205 2518 δις. (Ὠ τ΄. 8 195.1; Ο- Κ΄. 8 117. 5 ὁ δ). ---8. Ἴκ2] 
ἮδΔρ. 232; οἷ 15.--τ28 ἼΚ2] (Π6 ἀουδ]ς ἐμ αὖς., ἃ5 9". 
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ποοίβα ς. 26 νι ο. 28. Οη {πε οἠς ἢδηά, {πὰ ν ἀγα πποοπηπεοϊδά 

εἰ μποῦ ΨΠΠ ν.1 8 οὐ ἢ ν.11-26 ((ογ οὶ οηἷν ἄοεβ ἃ πον ἱπῖσο- 

ἀποίίοη ἔοϊϊονν ἴῃ ν.1}, θὰ {πὰ δχργαβϑϑίοη “" σοπιπχαηἀπιεηΐβ 

πᾶ οἰαζιίος,᾽" νν ῃῖοῇ οἰθαννῆογε ἀδηοίος (ἢ6 δευΐ. Οοάς ἃς ἃ 

ὙΠ οΙς, 15 ἴοο ρἜπεγαϊ ἴο 6 ιἱπάογϑοίοοά οὐ {π6 ᾿πιργεοδίϊοης 

ν.11-36) 5 οἡ ἴΠ6 οἴπογ μαῃά, {πῸΥ αὔὲ Κιημάγεα ἴῃ τπουρῆς νυτῇ 

26171:19 (οὗ. ν.9 ώφἕς ὧα» τ Ζλῖς ἄαν 2617; δηά {{|| 5 πΉ1}δΓ 

ατριυπηθηΐ ὈΑ566 ἴῃ Ὀοϊῃ ραϑϑαρὸϑ οἡ ἴπε ἔδοϊ οὗ [ϑσγδϑὶ Ῥεϊηρ 

7 μοναῆ᾽ 5 ρθορίδ); δηά, ννῃ1]ε 271-26 ἰς. ἐΟ]οννοα ν ΥῪ ΔΌΓΟΡΕΪΥ 

ΌΥ ο. 28, 2990 ννοιι]ὰ 6 ἃ Ξυ40]6 δΔηά παίιιγαϊὶ ᾿πἰγοάποίίοη ἴο 

ἰῖ.--9, 7:26 2γ͵οείς ἐλε Ζεουϊζε5]; 566 οἡ 18).--- Αἱ 76 γασὶ] 11}.---- 
Πἤεαν, Ο 7 γαοὶ) 51.---Τὐῖς ἤαν ἐλοιε αγέ δϑοοηθ ὦ ῥθοῤίθ τερεζο, 
ὥο.}] 2618,---10. Ζεαγᾷοη, ἐλόρι, τοριέο ἐλ υοῖρο, ὅσ ο.] οἷ. 2617. --- 
Οονρη»ηαρερεοτές αἀπαὶ οἰαέμ65] 440 62 το ϑ 2846 4οἷῦ, οἔ, 2617.--- 
Ῥλϊζολ 7 ἂηρε σογρενρμαράρ ἐλε6 ἐλὲς 44»] 439 ἀπά τερεαίβεαϊυ. 

11-1.8. Το Ὠθαϊθγοποσιὶο Οὐἀ0 ἰο Ὧ0 ταῦ θθ4, δηἃ βυμ}0]16-- 

811 δοοθρύθα, ὮΡ 5780] δὖὺ ἃ πϑύϊοῃϑ] βοΙΘΙ ΣΟ ἰὼ ὮΘ 06]6- 

Ὀταϊθα οα Μουηύ ΟοΥ121πὶ δηἃ Μοιυηΐ Ἔ4].---Τ ς νεῦϑβες ἤανε 
τείογεηος ἴο 1132680. ὙΠΟ 4 ὈΪοδδίηρ 15 ργοπιβοά, ἢ ο856 

Ισγδϑὶ ορεγβξ [οονδῆ᾿ 5 σοπιπιαπαπιοηΐβ, δη ἃ οἰγϑα ἴῃ οδαβα ἰΐ 

ἀδραγίβ ἰγοπὶ ἴπθηι; δηά ἴπε ὈΪΘβϑιηρ,, [15 (ἤδη βδἷά, 5 ἰο θὲ 

“56. ἀροη Μουηίΐ ἀεηζΖίηι, δηα {Ππ6 οὐγδα ὕροη Μουηῖ ἜΒαΙ. 

ΤΠς ἰαϑὲ ννογάς ροϊπὶ νι ἀθηςν ἴο βοπια Κιηά οὗ ϑυπιροϊ!οδὶ 

σΘΓΘΠΊΟΠΥ ; δηά ἴΠπ6 ργθϑεηΐῖ ραϑϑαρα ἱπάϊοδΐθβ ναὶ {πΠ6 παΐυγε 

οὗ {Π6 σογΓαΠΊΟΩΥ ἰηϊεηαεά ἰ5: 51χ οὗ ἴπὸ ἰσγῖρας γε ἴο βἰδπά 

ἸΡΟΩ οπα οὗ ἔπε ἔνο πιοιηίδϊη5 παπιθά, ἱηνοϊκίηρ ἃ Ὀ] σοίηρ 

ὍΡοη πα ΡΘορΐδ, ἴῃ {πε ὄνεηΐ οὗ {πο ῖγ οὈὔδάϊδηςα, δηἀ 5ἰχ ᾿ροη 

{π6 οἴπαγ, ἱηνοϊς ρ΄ ΘΙ ΠΉΪ]ΑΓΪΥ ἃ οὐγδα, ἴῃ πα ἀνοηΐ οὗὨ {Πεὶγ 

ἀιϊιδορεάϊθησθ. Τῇ βοηβ οἵ [δοοῦ᾽ 5 ἱερτπιαῖθ τνῖνα5, [δῇ δηά 

Εδοβεῖ, αἀγο, 1ἴ πᾶν Ὅ6 οὐβεγνεά, σποβθη ἔογ ἴπ6 Ὁ] σϑίηρ,, τ[Π6 

50Π5 ΟὗἩὨ Π15 ἵἴννο σοπουδίη65, ΖΙΙραῆ δηά ΒΒ: πδῃ (δά δηά Αϑῆσσ, 

δηά δη δηὰ Νδρῃζδ]1), ἰοσ {πΠ6 συγβθ, {πὸ πα θετβ οἡ {πε ἴτνο 

5465 Ὀδίηρ 64.1.811Ζεα ὈγΥ Βδυῦθεη, ννῆο ἐοτγίεϊ δα ἢ15 ὈιγΓΠγιρ 

(πη. 494), )ηὰ Ζεδυΐιπ, 845 ἴπ6 γοιυηροϑῖ βοη οὗ [,οδἢ (6η. 

4019), ὈεΙηρ ἰγδηβίεγγεα ἔγοτῃ {πΠ6 ἔογπιογ αἰνιϑίοη ἴο {πὸ ἰδίίεγ 
9. π9Ὁ] οηἱν ἢεγε. δϑαξζαία ἴῃ ΑγδΌ. 15 20 δὲ εἰϊενι (6... τ. τς} Εχ. τς} 

5444.).---5.}} (Π6 ΝΊΓ, 15. οἰδαινίογε παγαάϊγ υδεά, ἐχοερὶ οὗ δπ οσσυγτοηςς, 
τὸ Ὀς δγοιρἦἑ αδομέ: ς, 433... 18. Ὁ}] ποατγὶγ το γ (γαγε): οὖ, Εχ. 1.23 “οἷ 
Ρ5. 894 (2εκ. ὃν 1 αὶ ὃ). 
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(Κπορ., Κει!., Ὠ111π|.). Οα τμὸ ἵνο πιοιιηϊαίης βοϊθοιεα, 566 

Ου 1129, Εὸογ ἴα πηδηποῦ ἴῃ νΠΙοἢ {πα ἰησίστιοιϊίοηβ ἤογα ρίνεη 

δτ6 βἴδαίβα ἴο ἢανβ Ὀδβθη οδγγιβά οιι, 566 [ο5. 883 (Ὠ2). 

14 26. Α Β07108 οὗ ὑγγθὶγθ ἱπῃργθοδύϊοῃβ, [ο ὯΘ Ῥχοπουποθὰ 

ὮνΥ 86 ᾿ιον 68, πη τοβροηῃάθαὰ [0 Ὦγ 86 Ρ6ΟΡ]Θ, ἀ6ο] Ατηρ; Θ᾽ Β 

ΘΟἾΓΒΘ δρδιηδὺ ὑγγοὶνθ ὑγροὶ [ὈΥΠῚ8 οὗ 81η.---Οὗ {πε οβξηςοβ 

αραϊηϑδί ψδιοῖῦ {Π6 56 οὐγδαβ ἀγα αἰγθοίθά, 811] αὔὰ γαργοραϊδά 

οἰβαενβογα ἴῃ πὰ ΡῬεηΐ., [ΠοιιρῊ ποῖ 411] ἴῃ οὔθ δηὰ [δ βδπὶε 

Οοάδ; ἔἴπιι5 βανθη αὔὲ [ογϑιάδῃ, ογἵ' (ἴ[π6ὸ ἔνε] Π} ἀδρτγεοδῖεά, 

ἴῃ οἴποῦ ραγίβ οἵ Ὠϊ., ἷχ ἴῃ {Π6 ἰὰννβ οἵ ΤΕ (Εχ. 20. 21--23. 34), 

Ὠἷπα ἴῃ [μεν. 17-26 (Η). 
ΤὨε [Ο]]οννίηρ ἴδ θ]α. Ἔχμ 115 ἴ[π6 ρᾶγα11615. ἴῃ ἃ βυῃπορί!οδὶ 

ἔοτπι :-- 

Εχ. Ὦευτ. 27. ΓἘν.-. 1γ-26. 

2ο" 33. ,41}7 ν ἰδ ([πὸ βδϑογεῖ νόογϑῃ!ρ οὗ δὴ ἱπιαρο) : οἵ, 416. 3.25 1ρἐ 2615 
2013 2117 ν,16 (ἀἰβῃοπουγ οὗ ραγεπί5) : 516, οἵ, 2118:2: 209 

ν.17 (γεπιονᾷὶ] οὗ ἰαπάπηδυκ) : 101} 
ν.}8 (πιι|5]6δαάϊπρ' ἰΒς ὈΠη4) 19" 

2221.3.. 229 ν,19 (ννγεβίίηρ, ὑπαὶ ἡπάρτηεπε οὗ ἴῃς βίγδημογ, 1935" 
λιῃοτ 655, απὰ ννϊάον) : 2417 

ν. 3 (Ἰπσεϑὲ ν βίαρ- πηοί 6 τ): 24. (2239) 1858 2011 
2218 (19) ν. 3 (Ὀεϑιἰ4 1) 1853 γοδ 

ν.3 (Ἰποοϑὲ νυ ΠΑ] [.5]5ἴ6τ) 189 2017 
ν.3} (ποοϑὲ ἢ πιοίδοτ-η-ἰανν) 1817 )ο ἡ 

2013 2112. ν, 3} (πιυγάοτ) 2417 
εἴ, 2548 ν."5 (γεςεἰνιηρ Ὀγὶρε5 ἴοσ 5ἰαγίηρ πε ἱπηοςεπί): 

οἴ, 1619 
Φ « « ν. ἢ (ἀϊδτερατγά οὔ πε Ὠευϊεγοποπιῖςο αν) .“.ε{« 

Τῆς ράᾶγδ1 615 ἄρτοα ἴῃ βυρϑίδησθ, διυΐ [ἢ6 γαβαπΊ Ὁ] πος 15 

5αϊάοπι νεγῦδϊ: ἤδηοα {πα ᾿πηργεσοδίιοηβ ν1}} Παγαάϊΐν ἤᾶνα Ὀδθη 

ἰαἴκαη αἰγεοϊΐγ ἔγοπιὶ ἰδ σογγεβροηάιηρ ργοπι!!οη5. ΤὍΤῆο 

οἴξηοοβ δραϊηϑί ποῦ ΠῈῪ ἀγα ἀϊγθοῖθα ἀγὸ {Π6 ἀϊβῃοπουγ οὗ 

]Ἰεδονδῇ, σογίαϊη ραν Ὀγαδοῦῆαβ οὗ ἢ]14] δπα περ οι ἀπΐγ, 

Δηά οσοεγίδιη ἴγρίοαδὶ ἰογπὶ5 οὗ ἱπιπιογα!ῖγ. ὍΤΠῃδ ρυϊποῖρὶα προ 

ὙΠΟ τπὰ ραγίοιϊατ οἤξησαος παπιεαῖ ἅγὰ ϑαοϊθοϊθα ἰ5 ποῖ 

ΔΌΡΑαγεηῖ. ΟηΪϊγ (ἔτεα οὗ {6 οβδησεβ ργοῃιθιεα ἴῃ (Π6 

Ὠεοδίορσια ἀἕὰ ᾿ποϊιάδά ; δηά γεῖ, 6 δάιι!ίογυ, ἔου ᾿πϑίδησα, 

ἷἰ5 ποῖ ποίϊοεά, ἴπγεα βεραγαΐθ σδϑεῈβ οὗ ᾿ἱποδϑί δὲ βϑρεοιῆδα. 

[ι. )45, πΠοννονοῦ, οἴζθαη Ὀθθη οὐϑογνοά (Πδί {π6 οἤδησος ςοϊθοϊοά 

ἔογ ἱπιργδοδίοη αΐθ, δ ἰςδβί πον (ποία ““10 δϑογοῖ," ν.1δ. 3), 
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βυοῆ δ5 νουἹά ποῦ γοδά ἶγ θῈ Ὀγουρῆϊ ἴο 1υπἴιοα Ὀεΐογε ἃ πυπιδῃ 

{γθιιπΔ]. 

ΤΗΣ νοῦϑαβ ἄρῖεα 50 ᾿παϊβεγαηιν ἢ ναὶ ργεοεάδς τῃδὶ 

1ἴ 15 Παγαϊν ροϑϑι 16 ἴοσ [Π6 πὶ ἴο παν Ὀδεη {πε οτγρῖπαὶ βεαυεὶ οἵ 

ν.11-18. οὐ ὄνδη ἴο μανε ἰογιηδα ρϑζγῖ οἵ (ἰἸ6 ογ ρΊηδὶ θυ γοποπῖν. 
(1) Ν.}1:18 φροδῖίκ5 οὗ ἃ δ] βϑοίπρ ἴο δ Ὀγοπουποεά οἡ Μι. Οεγζιπι, δοά 

ἃ ουγβα ὕροη Μί. δα] ; δὰ νὰ ἜἼχρϑοὶ δοοογάϊηρ)γυ (οἷ. 113) δοπιε ἱπνοοᾶς- 
ἰΐοη οὗὨ δ] εβϑίηρβ δηά οἰιγβαβ ὕροῦ ἴδ ἔννο πιουηίδίηϑ τοϑρεοίϊνοῖγ. [1ηποϊεδὰ 
οὔ {Π|8, πονναναγ, ἵπόγα ἔοϊϊοννβ ἃ βογίεβϑ οὗ οιγϑοβ δίοηθς. Τῆε βυρροΞιτοη 
(Κο1}} τιμαὶ τῆς ὈΪοβϑιηρβ ἀγὸ οπηίίςά, Ὀδσδιβα δα ἰανν, οὐνὴρ ἴο πε 5ἰηίυ] 
οδαγδοίεγ οὗ μυπιδη πδίιγε, Ὀγὶπρ5 ΟΠ ΘΗ͂Υ ἃ οσυγδε ἰο πιδη, 15 ἰηδσαυδῖε: 
{π|8 περ ἐχρίδίη νυ, ἕο ἰηϑίδηςς, ἰῃ ἃ ΡἜΠεΓαΙ Ἔχροβίτίου οἵ πιδη 5 γεϊδ- 
(ἴοη ἴο {ῃς ἷανν, ἴπ6 σοηβεαιδποαβ οὗ Ὠυπίδη αἰϊσοῦεάϊδηςς τνεγα ἀτνοεϊξ ὕροῦ 
τογα ἔν δηά δπιρμδιοδν ἤδη ἴδοβς οὗἩ Βυπίδη οδεάΐϊεηςςε (45 ἰ5 δοιυδηῦ 
(ῃς οᾶ86 ἰῃ Ὠΐϊ. 28 δηά 1 εν. 26) : ἰξ ἀοεβ8 ποῖ Ἔεχρί δίῃ ΨΥ, ν ἤθη δὴ ὄχργεβς 
Δλγδηρ ἐπιεηΐ ἢ85 υ5ῖ Ῥεο ἀεβογίθεά ἔογ ργοποιιποίηρ ἃ Ὁ[6558ϊὴρ ὕροῦ ἴδε 
Ὀοορΐς, 845 ννῈ}} 45 ἃ Ἵουγβα, ἱηϑίγυοίίομβ ποι] ἔο!]ονν ἔος ἴπε ἰαἰίος, Βαϊ 

ποὶ ἔοσς πε ἔογπιεσ. Απά ν.ὄἕἦἝ.. ἱπίεγργείοά ἴῃ ἴῃς Πρ οὗἉ τι35. 9, Ξεδιυς 
οἰδαυν ἰο ροϊπὶ ἴο βοῆης ἀεδϑογιρίίοη οὗ ἴῃς σοηβοαυδηςαβ, γοϑρεςίνεῖυ, οἵ 
ῖ3γ861᾽58 οδεάϊεηος δηά αϊβορεάϊεηςς, ἱπ ἴα δαπιῈ Ρ'ἜΠΟΓΩΪ ΠΊΔΏΠΟΓ 45 ς. 28, 
ποῖ ἴο δῇ δπιιπιογδίϊοη οὗ ἔννεῖνα ραγίϊουϊαν οἤξηποςβ ἴο δ ν᾿ 5:16 Ὁν αοὰ 
ψ  Ηἰ5 συγβα. 

Ευγίποςγ, (2) ΠΠς ν.1115 γαρτγοβοηΐβ ἴπὸ ν Πο]6 ρδορῖς 845 ἀϊνϊἀςα ἱπῖο ἔντο 
δαῖνοβ, δἷὶχ οἵ (ῃς {γε (Ἰπο]υαϊπρ 1νενΐ, νι ο ἢ 15 ἰγοδίοι ἤογα ἃ5 ἃ ἰδυ- 
ἰγῖῦς, Ερἢγαϊπὶ δὰ Μδηδϑϑοῦ Ὀεϊηρ οουπίεα 845 οη6) Ξἰδηάδιηρ οἡ Οεγζιπι 
ἴοτ (ῃς ρυγροβε οὗ δ] εβϑίηρ, δηὰ οἷχ οὐ ᾿ΕΡΑ] ἔοσ ἴδε ρυγροϑβε οὗ Ἵουγϑίηρ,, ἴῃ 
ν.14:5 τῇς. τυὐλοΐδ ρεορὶς γεβϑροηά ἴο ἃ βεγίεβ οὗ ουγβεβ υἱϊογοά ὃγ ἰἢς [,εντῖες 
«αἰοῆθ. (ογίδιηϊν ν.} 6 Ὧοα58 οὶ πεοθβϑβαγιν οοπίγδαϊοϊ ν.}2 (ον ν.}3 πιῖραι 
τοίογ ἰο ἴδε ἰτἶδὲ οὗ [εν ἴῃ σαηεγαὶ, νυν ἢ]6 (πὰ “1, ον658" οὗ ν.1 παραὶ 
ἀεποία ἃ πιϊηογίίυ, βεϊεοϊεά ἴο οὔῇἶήΆοϊαίε οὐ ἰῃς οοσοδϑοη); Ὀυΐ (δε ἵντο 
τορτεβοη(διίοηβ, ἰδΐκεη ἴῃ ἴῃς ὑνΠο]6, ἀγα πιδη Ἐ 50} ἱποοηϑβιβϑίεηΐ. 

(3) Ηδὰ πε ἱπιργεοδίίοηβ δε ἰδ ννοῦῖκ οὗ ἴῃς δυΐῃον οὗ Ὦϊ., τὸ 195 
ῃδίυγαὶ ἴο ϑρροβε πὶ (δον νου ἢᾶνὰ Ὀογης 8οπὶς ἀδἤηϊϊα τεϊδίϊοω ἴἰο 
(ῃς δι. Ἰορ ἰϑἰδιίοη, απὰ ργεβεοηϊεαά δη δορί ἰοπλε οὗ ἴῃς 5'η5 ψνῃϊςἢ δα Πιπισεὶΐ 
ἀεεπιοά τῃς ργανεϑί, οσ (πε πιοϑί ργε)υαϊςοὶ] ἰο ἴ5γ8 6158 ννεϊΐαγτε. Βαῖ ἴω 
Ροϊπί οἵ δεοϊ, βοπὶς οὗ ἰῆοβε τυ πῖοῦ ἢῈ τνᾶγη8 (ἢ ἴβγϑοιε πιοϑὶ Θαγηςξίν 
ἀρϑίηβί, ἀγα ηοΐ ἱποϊυάεά ἰπ ἐπε 1131 (ἔος ἰπβίδηςς, (ες ννογϑῆϊρ οὗ “οἰδεῖ 
Βοάς," δπά {πὰ ϑἴῃβ ομαγδοίοσιζεά ὈΥ ἢϊπὶ 848 [επονδῆ 5 ““ δροπιϊηδίίου “), 

ΜΠΠ6 βανογαῖ ΠΙΟἢ ἀγὸ ποί πιεηίἰοησά εἰδεννῃοῖε ἴη Ὠΐ. βηά 4 ρἷδοε ἴῃ ἱἰ. 
Το ἰδὲ Ὀεὶηρ ἰῃυ5 σοηδίγυς(εα ννἱπουΐ βρεςίαὶ τγεΐεγεπος ἰο Ὦιϊ., τ 15 
ῬτοΌΔΌΪα {Παξ 1 15 ἴῃ γον ποῖ ἰῃς ννοτῖς οὗ ἴπε δυίΐπογ οὗ Ὠϊ., Ὀυϊ δὴ οἱὰ 
᾿ταγρίοαὶ οπῆος, υϑεα οἡ βοϊεπιη οςςαϑβίοηβ, Μ Ποἢ Πᾶ5 Ῥεδη ἱπϑεγίςα ὃν ἃ 
ἰαῖες Ὠαηά ἱπ (ἢ ἰοχί οὗ Ὠϊ., απὰ δοςοπιπιοάαϊεά ἴο ἰ5 ροβιιοη ἵπετγα Ὁν 
τῆς δαἀάϊίοη (ογ δάδρίαι οη) οὗ ν.35, 

14, 7Ζλε Ζουΐϊ65] ἐ.6. (1 πυτιτίεπ ἔγοπη ἴπ6 Ξἰδηάροίητϊ οὗ Ὠι.) 
48, ΟἽ ἢ,}] ον παγα, (ἢ υὑδιια] βγη. δεΐπρ ὉΥΣ δὴ (2 85. 1553. α1}:. (Οἵ. 

ὉΡ "10 15. 127 αἱ. 
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τιαπιῦοτα οὗ {δ6 {τὲ οὗ [ενὶ (ν Πποῖμοσ δοϊϊηρ' 845 ργίεβδίβ, ογ 

ποῖ); οἷ. 187 4125. 1 νψτιίθη ἔγοπι {π6 βίδαπάροϊηϊ οὗ Ρ, 
“7, ενὶί6 5" ἴἢῃ {π6 βθβηβα οὗ [πε ᾿ηξεγίοῦ, Ποη- γι Θ ΕΥ̓ πο θε 5 

οὗ 1π6 (τε (ρ. 219) τν1}] θ6 ᾿ητθηαβά.--- 44 5,.5:067}] ἴῃ {Π6 βεῆβα οὗ 

“ ῬαρΊη ἴο βρϑαΐς," δ5 217.----1δὅ, Ομ ρϑ θη] ἃ ἴογπιιία οὗ ἱπιργε- 

οδίίοη, 56 ἃ βοπιθῖπιαβ σΟ]]οαι!41}γ, 85 πε ὄχργαβϑίοη οὗ ἃ 

ΤΊΘΓΟΙΥ δυπιᾶη ἀἰϊδαρργονδαῖ, ἴοβ. οὔϑ (1Ε) τ 5. 2619 (νι 

"“Ῥαίογε Ϊεμονδῇ "), [6τ. 2014. 16. βοπιϑίϊπηδς ἰῃ σοηποχίοη ψἱτἢ 

Δ οδἴῇῃ, ἱηνοίνιηρ σζανα σοηβθαίδποαβ ἔογ ἴπΠῸ ρούβοῃβ σοῦ- 

οογηδά 7.5. 625 (νὰ ““ θείογε εμπονδῇ ᾽), ]υἃ. 2118 τ 5. 1435.38 

ΒΟΠΊΘΕΠ165 Οὔ ἃ ρίορἤοί 5 ̓Π05, ογ ἰη ἴΠ6 πιοιίῃ οὗ ἀοά Ηἰπι56 1, 

85 ἴῃ επτρἤδίϊο ἀδοϊαγαίίοη οὗ ἃ Ὠίνίπε βεηΐθηςσθ, 85 ἤθγα δηά 
ν.15:26. οἱ, θη. 314 17 411 οδ 2739 (-- Νιι. 249) 4097 Ὁΐϊ. 2816:19 

]εγ. τἱϑ 178 4810 Μαΐὶ. 1147, ἈΞ. 1105] (αἀϊδγεργαϊηρ' δοοδηΐ5). 

ΤΠ οοριι4 15 ὑπαχριαϑϑαά τη (6 ΗΘ. ; δηά Ζς, δε, οὐ σλαΐὶ δε, 

γαυσδὲ Ὀ6 ιἱπάρτγοίοοά, δοσογάϊηρ ἴο ἴπΠεῸ σοηΐίοχί. Ηδσγα Ζς 15 

πιοβί βυΐίαῦϊε.--- γελουσλ'ς αδορηῖπαξίον] 735.--- Το ποογᾷ 97 ἐλέ 

λαπάᾶς οΥ ἐδ ογαϊίφρπαη (ΤΙ Σιν ΠΦΨΡῸ)] 50 [6γ. τοϑ; σοπῃρ. Ζ6. 
ν.9 Ηοβ. 122; αἷθο Ηοβ. 86 ἴς. 4019.30 41 441118 4510. 75 

δεογε2] οἴ. τ,16, Ἐνεη {πὰ βεογεί ἰάοϊδῖεγ (Ἰοῦ 4137) ἀοεβ ποῖ 

εἰς τπ6 Ὀϊνίπα Ἰυαάρτηδηῖ.---γεοτ (2Ν}} 111. δὴ δά]. ,Ζῆργρη, 
ΩηςεγοΩ, υϑοὰ Δδαάνεογθιαγ, ἂἃ5 δὴ δπιρῃδίς ὄχργθϑϑίοη οὗ 

Αϑϑϑηῖ, Ὡϑσομ γον, υϑρῖϊν, τ Ἰζ. 1τ36 Τογ. τιὖ 285 (Ἰγοῃἱοδ]]γ), 

Νεῖῆ. 515; δα ἃ ᾿ἰτυγριοδὶ ογηλα Νὰ. 522 (γιὲ Ὁ Ν); 85. ἤδσα, 

δῃαὰ ν.16-26. ἴῃ {1π6 πιοι ἢ οὗ ἴπ6 ρεορῖε ρεμεγα!γ Νεῆ. 80 (γϑὲὲ 

[5 ), δηὰ ἴῃ {Π6 ἀοχοϊοργ ἴο {6 ἴουγίῃ Ὀοοῖς οὗ (π6 ῬϑαϊπΊβ, 
5. τοῦδέβ (5ο τ (ἢ. 1686), οἵ. 5. 4114 7219 8058 (ἸΌΝ) 1505). Οἠϊγ 
ἔνῖοα Ὀαϑί ας (ἀ δγθη]γ) 15. 6ς510.1656 Ι ἰ5 ἔγιιθ, ἴπῸ οἰμαγ 
ΘΧΔΑΠΊΡΪ65 οὗ {πΠ6 ιιδὲ οὗ 42 6η, ΜΜὨϊοἢ αὔὰ ρεογίδοςΥ ραγα οἱ] ἴο 

115, ἀγα ροβί- σις; δυΐ [Π6 ραβϑαραβ 'ῃ Κιηρδ δηά 7]εγεπι δῇ 

αῇβ ρζοοῦ {δδαὲῖ 1Π6 ἴθγπὶ 1156] τνᾶβ υδοά δἱ ἃ πιο δδγίοῦ 

Ρογιοά ; δης {πεῦὰ 5 ἢο βυῆοιεηΐ στοιπα ἴογ βιιρροβίπρ {μδΐ 

ἱξ ννὰβ ποῖ επιηρίογεα, 45 ἃ ϑβοϊεπιη 1ἰτυγρίοδὶ ἕογηι]α, ἴῃ ργα- 

ΘΧΙ ς {1π|165.---16, δ έελοποτγοζὰ (ΠὉΡ0)] Ποῖ 50 βίγοηῃρ'᾽ δ5 ̓ ὈΡΡῸ 

““ συγβοῖῃ " (Εχ. 21171|,αν. 209); Ὀυϊ [Π6 ἀχϑαοΐῖ ορροβῖῖα οὗ [ἢῃς6 

“««Ἡοπουτ " (Ἴ33) οὗ ἴπ6 Ὠεσδίοριιθ. Βοίῇῃ ΠΡΡ δηά [Π6 οορῃαῖα 

οὐδε. ἤἥρρ (ἐσποριΐην, Δέςργαςθ) ἀγα οἴϊδεῃ ορροβεά ἴο ἽΞΞ9 ἀπά 
18. ὈΨ). .. πν" ἽΝ] ]1υα, 113. 5, 1η38 αἱ. (Ὀτ. 8 115). 
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23 λορομ; 866 (1π ἔπε Ηβδῦ.) 15. 45 1614 (ΑΝ. ““Ῥγουρδὶ 

ἱπίῖο σοπίειμηρί ἢ, τ. 123; Ηοξβ. 4αἴ Ηδῦ. 218 Ῥγ, “485; δηά 

οἵ, ς. 258.---18, Τλαΐ »ιαξείδι. .. ἰο οὉ αείγαν (3052) ἐπ ἐλξ 
:0α)}] οἴ. Ῥτ. 2810 ἴον 14215.---19, 7Ζλαΐ τογεσέσίδι, ὧσε.] 241.-- 
20. ὥ7ὲριοουογεα λὲς γαίλογὶς εξίγ 5866. οἡ 231 (2230).---οὐ Ζὰξ 
ὥὦαμρλίον οΥ ἀΐς ,αίλονγ, ον 1λ6 ἀαμρλζον ο77 λὲς τιοίλεν, ἐς. 6. Ἠϊ5 

ὨΔΙ ϑισῖοσ ΌὉῪ εἰπε ρδίθηῖ : 50 ἴον. 189 2017, Μαστγίᾶρε 

οὔ {πε βθγβὶ Κίηά πα βρϑοϊβοά, νὶζ. πῃ ἃ Παϊξιςἰςῖεσ ποί 

αἱογίηθ, ννὰθ ΠΊΟΓΕ ΔΠΟΙΘΠΓΎΥ ἀδαπχεά δάπι}551:0]6 (σεα απ. 203; 

Δηά ἴἰπ ἴδε {ἰπι|ὲ οἵ Πανίὰ 2 5. 1318), 1 ννγᾶβς γα ΓΙΞΕΩῖ ἴῃ 
7Τεγυβαίαπὶ ἰῃ ΕΖεϊκι εὶς ἀδν, ΒπΈ τοργτοραϊθα ὃν {πὸ ργορβδεῖ 
(22:1). Ἐεἰαι᾿οηϑὮρ οὐ {πα ἔδίπεγ᾽β 5:46 ννὰβ γεραγάβεά 85 ποῖ 

50 οἷοβα 845 γε δι:οηβῃρ οὐ ἴπε πιοίποι᾽ 5 σἱάθ. ΟὝἋἱ, 5πΈ1}, 

ΟἽ70.3Ρ. 370; ἀπά οἡ {πε 58πΊ6 ργδοίϊςε διηοηρ ἴπε ΡΠ πιοϊδης 

Δηαἃ εἰβαννῆοσο, ὐμελζρ, ρ. τό21.---Ω(4, Ζλαΐ τνιΐζείλ . .. ἐπ 
560761] ποῖ {π6 αϑι.4] Ὄχργθϑϑίοη ἴοσγ πιιγάθγ: ηο ἀουδί σβοβεη 

οῖα ἴογ {πε6ὸ ριιζγροβα οὗ δπιδγδοϊηρ ἰὼ [6 οὐγδα ἄνθη {πὲ 

τηυγάσγο ὙΠῸ 15 βιυσοαϑϑία! ἴῃ δϑοδρίηρ ἀδίδοξίοη ὈΥ Πυχηδη 

Ἰυδίϊοθ. ἽΠΌΟΣ, 85 ν.δ 147 2857; οὗ οἴδεγ οὔ πιθβ, 2 5. 1213 Ῥς, 

τοιῦ 7οὉ 132}0 4137. -25, Ζλαξ ἐαξοίλ α δγίδο ἐο σαν απ ἱμεμεοσεπί 
267502] ἴῃ 1619 Εχ, 248 {πε τεσεϊνϊπρ' οὗ Ὀγίδεβ ἰ5 ἐογ ϊ άεη 
ΘΈπογα νυ, πο ἢ ταΐογθηοα ἴο {πΠῸ βρϑοῖδὶ σᾶϑ6ὲ ἔπεσα οοῦ- 

ἰαπιρίαἰθά. Οἵ. ΕΖ. 2212 “1 {πε πᾶνα ἴΠοΥ ἴδκοη ὈγΙθα5 ἴο 

5ῃεα Ὀ]οοά."---26. Ζ΄σς τοογας ΟΥ ἐλὲς [κατ] 1.6.,) ἃ5 ν.5, οὗ {πε 
Πευϊεγοηοπιῖς ἷανν. ---Οοηγηισέλ (Ὁ"0}] 11{.- σαμδείά ο σέωαμά 
πμῤ, .6. ρίνει ἢ εἤεοϊς ἴο (οορ. ἱστῶμεν ἔοπι. 481), ἃς. 2 Κ. 

233.34 (οὗ Τοβίδμ, ἴῃ [6 8ᾶπὶῈ σοῃποχίοπμ); 4150 1: 5. 1511: 

]6γ. 2514 αἱ. 

ΧΧΝΊΙΙΙ. ῥεγογαΐζίορ 10 {56 7)εμεγομοεῖς 7 ἐστοίαίξο,. 

ΧΧΥ͂ΙΠΙ1. Α δβοϊθπηῃ ἀθοϊαζαύζοῃ οὐ 086 Ὀ]θββίπρβ (ν.} 12), διὰ 
120 ὁυ1808 (ν.}6 68), τΒΪΘῊ ΙΒΥΔ6] τ} θχρθοὺ ἰ0 αἰΐθπὰ {δὲ 
ΟὈΒΟΣνΔΏ6Θ ΟΥ πθρ]θοῦ οὗ 86 ΠΟΘ ΘΣΟΠοσἷο 18 }..--- πὲ Πευΐετο- 

ποις Οοάς, Κα [6 ἴψᾶνν οὗ Ηοΐϊπεβθς (1μεν. 263-35), (ὉΠ ου 

[π6 ργεσδάοσηξ οἵ {πΠ6 Βοοῖ. οἵ {με Ὁονεπαηῖΐῖ, ννῇϊοΐ. ἐπᾶς ἢ ἃ 

28. "Ὃ) ΟἽ 79) 2709] ““ἴο ϑπιῖία ἃ 5ο} (1μον. 2417. 18 Νὰ. 4.51}.15.89. (Γ ὁἴο 
διηϊῖς ας 20 ἴῃς δου], ο. 1911), (ενθη) ἱπποσεηὶ δ᾽οοα "᾿ :- "}) ΟἽ 15 ἴῃ ἀρροβ. 
ἢ ΚΡ), ἴῃ νίγίας οὗ {π6 ρτίπορ]ς 9) ΜΠ ὈἽΠ 1.235, 
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ΡΑ55ΔΡῈ οὗ 5 πη||δὉ ἱπιροτί (Εχ. 2320.-383, ὝΠΟ οπδρίογ ἔογπη5 8η 

εἰοιβδηὶ δηά ἱπιργεσϑῖνα ρεγογδίίοη ἴο {πε σσγεαΐῖ δχροβιζοη οὗ 

Ι5γδοὶ)ς ἀυτγ ψ ΒΟ [85 ρτγεοδάεα (ο. 5-26): ἴῃ ϑυβίαιπεά 

ἀδοϊαπιδΐοσυ ροννεγ, ἰἰ βίδηδς υηγίνδι θὰ ἴῃ πὸ ΟἿ. [Ιπ 115 

ΘΘΠΕΓΑΙ ΠΠςΟγάσυ σμαγδοίθυ, 1 γοϑα πη 065 {πΠ6 ργορδεῖις ἀἸβοοῦγδα 

ΟΥ̓ 7ογ. οὐ ΕΖ., γαῖμογ ἤδη {παΐ οὗ οπε οὗ ἴδε δαγογ ργορδείβ: 

Ὀυὶ 11 αἀἰδρίαγβ ρύεαΐογ γορυϊαγιν οὗ ἔογη), δηά δγίβες σοπ- 

ΟΪεΐεμαϑβ, ἴδῃ 15 σοπιπΊοη ἴῃ Γεγαπηδῆ; δηά ἃ ἰάγρογ νδγιείν 

οὗ 1Ιά6845 ἔπη ΕΖ. τἰϑ δ! }ν τ[τονν5 ηἴο ἃ σζρρίθ Ὀγορῆθου. Τῇα 

ὈΙΘββϑίηρα δηά [6 συγθαβ ορδη βυῃιηδίγι δ! Υ (ν.17; ν, 16:10). 

Ὀυϊ, {πΠ656 νούϑος οπάδρά, {π6 ἰγϑαϊπιθηϊ ἴῃ δδοῦ σᾶϑα ὈΘΟΟΠΊΘΚ 

ἔγθογ, {π6 ουγδα5 θεΐηρ ἀενοϊοραά δἱ πιο ργεδίογ ἰεηρτῃ [ἤδη 

(6 ὈΪοδϑίηρθ, δπά ᾿ηὐθοά ἔοσιηϊηρ ἴΠ6 τηοϑσῖ οπαγδοίογιϑτιο 

[βαΐυτα οὗ {π6 οπαρίοσ. ΤΤῃα βδοΐοπλα οὗ {Π15 ραγί οὗ {πε αἱς- 

σουγδα σπου Ὅ6 ποϊορα. [Ιἰ ἀοδϑ ποῖ οοῃϑιϑδῖ, 85 ἴη ἴδον. 26 

(Ξεα Ρ. 304), οὗ ἃ 56γῖ6ε5 οἵ βἴαρεἱἜ, οπα [ο]ονίηρ δποίμετν 

ΟΠ ΓΟΠΟΪΟΡΊΟΔΙΪΥ, δηα οδοῦ ᾿παποεά ὉΥ {πε ἔδι! γε οὗ {πΠ6 ργεοβά- 

ἱπρ' οὔθ ἴο οῇδοϊ 4 γεϊογπιδίίοη ἴῃ ἰϑγϑθ]᾽5 σμαγδοίογ; ἰΐ 15 

ἀενεϊοροά ἴῃ ἃ 5θγίεβ οὗ }αγαζίεί ρἱοΐιγαβ οὗ 6 σδί απ 165 

ννδϊοῖ ἰσγαοὶ πιᾶὺ Ἔχρθοῖ, θβαοῇ δπαάϊηρ τὰ ἡδίϊοηδὶ αἀἰβαβίογ οΥ 

γαϊη, ἴΠ6 1451 ἔννο ργθϑεητηρ ἃ πΠΊογα ΔρΡΔΙ Πρ ργοβροοῖ τ δη 

{π6 οἴποῦβ (ν.30.26. 27-.87. 88.44. 49-67. 68.085. Α γρΟΌγγοησα οὗ 5υὃ- 
βίδηςτα! Ἵν ἀπ βδαπῖα ἱποιυρῃῖ, ἰπουρ ἢ τἰϑι4}}ν ἴῃ ἀϊβεγαηΐ 

ἱδηροδρα, ΠΥ Ὅδ ποϊεά πιοζα [ΠΔη οησα (ν.51} 27. 86. 60, ν͵36. 87. 

ν.328.84., ν,851.61, ν 82. 41, ν 86. 641, μι: ἴῃ πιοδί οαδ65 1ῃ 15 15 
αἰἰγιθυ4016 ἴο π6 ρίδη οἵ {πε ἀϊβοοιιζβα, 151 Ἔχρ αἰπεά ; δηά 

οηἷν ἔνίοθ 15 ἴπ6 γεραυτίοη δἰίθη ἴο ἴπ6 οοπίοχί ἴῃ ψνῃϊοἢ 1 

ῃονν βΒίδηάς, δηά [τ Ὁ]6 σοηβθαιθηῖυ ἴο ἴπΠ6 συβρίοίοη οὗ Ὀαϊηρ' 

ἰηϊεγροϊαιεα (ν.85; ν.4), Ιῃ ρϑηογαὶ βίγίας δηά ρῃγαβεοϊ ΟΡ Ὺ 

[ῃς ἀϊδοουγθοα 15 πογοι ιν Πευϊογοποηλο; ὑποιρῇ ηδίυγαι! ν 

(οη δοοοιηΐ οὗ 1πΠ6 βρβϑοῖδὶ ομαγδαοίεγ οὗ ἴπ6 ϑυδ]εοῖ-πχδίίθγ) ἷἴ 

σοῃίδ!η5 βανεγαὶ νογάβ δπα ρῇγαβξθϑ ποΐ ἔουπα εἰδεννπογα ἴῃ Ὠῖ. 

Τῃα οσουζζδησα ἴῃ ἴἰ οὗ Ἔχργεϑϑίοηβ οὗ ψηϊοῖ Τογαηλ δῇ πιαῖκας 

πιογα ἔγεαυεηΐ 56 (ν. 3200. 250. 26. 87) ᾿ς. ηοί ΞιΒηοϊεπΐ ἴο σον ἰηΐοτ- 
Ροϊαίίοη ἔγοπι ἢϊπὶ; {πὸ οἴπαγ ραγίβ οἵ Ὠι. αβογὰά 1{{|6 οὐ πὸ 

οσοδϑίοη ἴογ ἴπθε γαροιίοη οὗ βιιοῖ δχργαβϑϑίοηβ, ν παγθας σοῦ. 

{(νῆο ἴῃ οἴπογ Ἰηβδίδπορβ αἷβο Ὀογγοννβ ἰΥρ οἷν ἔγοπι Ὀΐϊ., ἀπὰ 15 

Ὀεβ 65 ϑηρΌ αγν ἂρί ἴο γτερθαὶ ἴπ6 ρῆγαβεα νῃΐϊο 6 υ.565) 
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πλῖρ οοηϑδβίθηςτγ ἢ ἢ15 ραπογαὶ ργδοίισα Ὀοΐῃ ἀρρτγορτγιδῖς 

δηά τερϑδΐ {π6π|.0. 5566, ἔπγίῃογ, ἀριηϑὶ ἴῃς βιιρροβιίοη οἴ γ 

{Παΐ ο. 28 15 ἃ ἰαΐεγ δά πἰοπ, ΌῪ δποῖπεσ παπά, ἴο ἴπε πιδίη 

ὉὈοάγ οὗ Ὠϊ., οὐ ἴμαὶ ἴἃ πᾶς Ὀδεη ἴο δὴν δρργεοίϊαδδϊε Ἴχῖθηϊ 

ἰηϊογροίαϊοά, Κυδηθη, 2765. ὃ 7. 21 (2). [{ 15 ραγίου]αγῖν ἴο 
Ὀ6 ποϊεα [πδᾶὲ ἀεροτγίδιϊίζοη ἴο ἃ ἔογεϊρῃ ἰαπά (ν.86. 87. 41. 68-68) 
ἰ5Θ ποῖ {Π6 σοἦδ ρύοβρθοῖ νι  τπ6 δυίΐποςγ ποῖϊάς ουὖυἱ Ὀεΐογε 

Ὧ15 Ρϑορίθ, ἰἴ 15. Ὀὰᾳϊ οὔδ Ὀαβιάθ πᾶν οἴποῦ δίηιοϊίίοηβ, πιοϑῖ 

οὗ ν βοῇ ἴα ἴο [41] προ ἰϑγδεὶ ἴῃ [15 οὐνῇ ἰδπὰ (δ αγα οἱ 

ΟΥΌρ5, δζο.). 

[τ πιᾶν Ὀ6 ννογί ννῆϊ]α ἴο σοπιρᾶγε Ὁ. 28 γι εθῖν ἢ (ἢ6 οοττεβροησίηρ 
ἀϊβοουῦδεβ πῃ Εχ. 2432: Δῃὰ 1,εν. χοῦ, Ιη Εχ. {πε ἰγεδίπιεηξ 5 σοηδϑίοτ- 
δον Ὀτγίείεγ 85 νν6}} ἃ5 πιογε βϑρβϑοΐδὶ ; ἴπε γενναγάϑβ οὗ ορεαάϊεηςς σοπϑιϑεϊηρ' 
ἴῃ ἐγ ν δηα πεδι ἢ ἕο Ἰδηὰ δηά ρεορῖςε, σιυςςα55 ἰη ἴῃς βίγυρ ρ]Ἂς ἢ [Ὡς 
Οδηδδαπῖῖοϑ, ννάς δηὰ βοοιγα ἰογγίίογυ, δπά ἴμ6 ρεπαῖν οὗ αἀἰδορθεάϊεηοσε 
Ὀαϊηρ ἰουσμεα οἱ ΟἿΪΥῪ ἴῃ ἃ ϑἰπρίε νεγβὲ (ν. 3), ὙΠετε 15 Ὧο δρργεςϊδοϊςε 
᾿ς γάγΥ ἀερεπάςηςε οὗ Ὠϊ. 28 ὕυροῦ Εχ. 22.0.3, ἸΙ͂ὴ [δν. )ζό ἰδε ϑιδ)εςῖ 15 
ἀενεϊορεά ἰῃ ἃ ϑσίγὶε δηά τπῆδῆηεῦ Ῥεδγίηρ ἃ στεδίον βεπεγαὶ γεϑοπιίαπςοςε 
ίο Ὠὲι. 28 : ἴπε γενναγάβ οἵ οδεάϊεηος (ν.518) ἀγα ἔεγ  γ οὗ ἴδ 501}, βςςε55 
αρϑδιηβδί ἔοοβ, δηά Ϊεπονδῆ 5 ἔδνουγαῦϊα ργεβδεῆος ἢ Ηἰ5 ρδορὶα ; πε 
Ῥοηδ 65 οὐ ἀϊβορεάϊοεησε ἃγε, βυσοδθβϑίνοϊυ, ἀἰβεαθα δηά ἀείδαδξς ὉῪ ἔοεϑβ 
(ν.1..17). ἀγουρπι (ν.18:-20) σουηίΓΥ ταναρεά Όγ νυ] δηϊπιδὶ5 (ν. 3.3), Ἰηναϑίοη 
ὉΥ ἔοε, 5ἷίαρε, δηᾶ ρεβϑί!εηος (ν.33:35), ἀεποϊδιίοη οὗὨ οἰ(ἰ65 απά ἰαπᾶ, βδηά 
βοδίίογίηρ ἀπιοῦρ ἴῃς πδίϊοηβ (ν. 15), ἴῃ τηΐίβογυ δηά αἰδίγοςϑ (ν. 5.39), 
(ο] οννεά ὉΥ ἃ ργοπιῖβε οὗ γτεβϊογδίίοη ἴῃ {(πΠ6 ὄνεηΐ οὗ ἰῃς Ἵχι δα [9γα 6] 1:65 
τερεηίηρ (ν. 9:6, ΑἸΒουρΡ ἢ, ποννενογ, ἴπὸὶ ἐπουρῆϊ ἴῃ ἴεν. 26 15 ἴῃ 
'ϑονδγδὶ Ἰηβίδποαβ ρδύδ]16] ἴο (δαὶ ἴῃ Ὠϊ. 28, δηὰ πεγεὰ δηά ίῆογε οὔδ οὗ ἴδε 
ἴννο σμαρίογβ ὄνθη ἄρρεδῖβ ἴο σοῃίδίη ἃ νεῦρα] γεπιηΐβοθηςα οὗ ἐπα οἵ μοῦ 
(ςοπιρ. Ὠϊ. 2852 33. δ. δδὺ ἢ μεν, 2616. 19. 39,16 Γαοραοξίνεγ), ἰῃς ἰγεδεσπγεηι 
ἴη ἴδε ἴννο ο4568 158 αἰεγεπῖ, δηα (ἢ ρὨΓΑΘΘΟΪΟΡΎ, ἱπ 50 ἔδγ 845 1ἴ 15 οβαγβδο- 
(ογίϑίῖς, 8 δἰπιοϑὲ δηζίγεῖϊν αἰβιίίηςί, [μν. 26 ργεβεηϊηρ δήη 65 ΠῚ 
ΕΖεκΙεὶ (2.0. 7Τ. Ὁ. 140), .. 28 νι [εγεπιϊδῃ : ἴῃ ἔδοῖ, ἴῆ6 ἔνο οδαρίογβ 
ρὈγαβϑθηΐῖ ἵννο ἱπάεροπάεηϊ εἰαθογδίίοηϑβ οὗἉ ἴπῸ βαπια (μαπΊ6. 

1.14, Τ0 ὈΙθββίηρβ οἵὐἠ οΟὈΘα Θη660.---ΟΟπρ. αρονε 13:16 
1118:16. 32.256 1.2 Ἰηζγοαποίοτγ.---. Α4πῶ ἐξ ςλα] σογδ 10 Ρα:55] 
8ἃ5 τοηϊδκοα οὔ ρρ. 294, 298, μεβα ψογάβ, σοπεϊπυϊηρ {πὲ 

ἀιβοουγθα οὗ Μοβεβ, βἴαπαά ἴῃ πὸ σοπποχίουῃ τῇ 27}626, δηά 

ψ γα οπσα ΡΓΟΌΔΌΟΪΥ {πΠ6 ἱπηπηεαϊδῖα βοαιαὶ οἵ 2610:19 οΥ 2γ9-}0.-- 

7 λοι ὁλαϊέ λοαγάοη ἀἠέροπέίν (ΝΌΦΙ ῬῈῸΦ ὯΝ))}] 1118. 155: οἷ 
Εχ. 2323 (αἶδο Εχ. 1536 1το5).-- ΜΗ τοί ἐλο6 οπ ἀρὰ, δ..} 85 
2619͵.- -ΟὈνι προρὶ ἐλδε απαᾶ ουογίαζε ἐλ66] ἴῃ6 ὈΪΘββϑίηρβ, {6 
{Π6Ὸ ουζδ65, ν.1δ. 456. δῷ αἰπιοδίὶ ρογβοηι:ῆρά, απά γεργαβθηϊεα 85 
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Ρυγϑυΐηρ 1Παῖγ οδ᾽εοοίδβ, {16 Πἰνίηρ ἀρεπίβ. Εογ ουεγέαξο (2), 

οἷ. ]οῦ 2γ30 ἴς5. 599 ὕ5. 408, 

8-Θ. ῬΙΟΒΡΟΥΙΥ ἴῃ ΘΥΘΙῪ ἀθρασίχαηθης οὗὨ [16 παύϊοῃδὶ 11θ.-- 
ΟΙχ οἶαιιβθ5, δδοῇ ᾿πἰγοάιποβα ὃν “δες οη, βρεοϊγιηρ (Π6 ἡδίυγα 

δηά ταηρὲ οὗ 1Π6 Ὀ]εσϑίηρδ 1051 ρΡτγοπΊὶϑεά : ΟἿΥ δηά οουηίγυ 

{ν1}} ΑἸ Κα Ὀ6 ργοβρεζοιιβ,; οδβργίιηρ οὗ πιδη δηά οδί(16, δηά [Π6 

Ῥτοάμποε οὗὨ [Π6 501], νν1}} θῈ δρυπάδηϊς δηά πατῶν ; [ἢ ἔγα 5 

οἵ {Π6 δαγιϊ 1} ΡῈ βδαΐεϊν ραίπεγεαά ἴῃ δηά ἰογθά ἢ ϑδυισοθϑβ 

νν1}} αἰἰεπα Ἔνεγυ δηϊεγργῖβα προη ψΒΙΟἢ (Π6 5γδο ἴα οι θα γίκβ. 

-4. Το “κεῖ οΥ ἐὰν τοογδ, ανπα ἐλὲ ) 22 οΥ ἐὰν ργομηαῆ) 718 (οἔ. 
αἶβο Ὀεΐον, ν.1}. 18. 88, 42, δ]. δδ ,ο9); (Π6 ἱποιυρῆϊ (θυ ποῖ {ΠῈ 

Θχργεβϑϑίοη) 85 Εχ. 2325.-- 736 ἑηπογόασο οὐ ἐὰν ζΐησ, δ. 866 

οη γ}3.---ῥὉ. ΤᾺ» δαεζοί σηπί ἐν ἀπεασέηρ- νοι ρλ] ἐν. ἰῃ 6 νε 5565 

1566 ἔογ ραγηογίηρ δηά υ{ΠΠ Ζιηρ (Π6 ἔγα5 οὗ [6 δαγίῃ.-- 

Βαεζοέ (δ 2)}] ν.] 4263. 4{.---Ο ποαάίηρ-ἐγομρὰ) ν. Ἐχ. 538 
1)811.--6, Ῥέθη ἐλοι σογεθεί ἐπ, απο τολόη ἐλοιε ροσεέ οἱ] τῇ 8 

5816 ρῆγαβθ, ἀδποίϊηρ' ἴπ6 σοπιρίοίίοη, δηά ἴμ6 Ὀερτηηϊηρ,, οὗ 

δῇ υπάεγίακιηρ, 2132 ]05. 141} 1 Καὶ. 4715. 3,738 Ρς. 1218. 

ἡ-10. ΨιούΟΥΥ δραϊηδὺ 1008: ὈΓΟΒΡΘΙΟΊΒ ΒΘΆΒΟΙΒ. Φ ΘΠ ον 8} Β 
ΔΥΟΌΣ ; [δ0 τοβρϑοῦ οὗ {160 ᾿ψτοΥ]ὰ.----. ΤῊΣ ἴογπι οὔ [πὸ ἀϊβοοιιγδα 

Βδγα σἤδηρθ5 ; ἀπά ἴῃ που ρἢϊβ Ἔχργοβϑθα σοιηρδοίϊυ ἴῃ ν. δ 6 γα 

ἔγεεϊν ἜἼχρδπάβα..---. δηείζέον; δόζογα ἐλ66} τ΄ (Νὰ. 1442 70ά. 
2053. 89 χ].--- Ζον σλαϊέ σογηθ ομέ σραΐηδέ ἐλ6θ ομθ σαν, αμᾶ «λαϊέ 

.3εε6 δεγονα ἐλδο φόυθη τοα»}5] ἴῃ σοπηραςΐ δηὰ βἰεδαυ δγγαν οὗ [ῃ6 

Θανδηοίηρ ἴγοορβ οὗ {πΠ6 ἴοβ 15 σοηίγαβδίθα Ἂβδοί νεῖν ἢ {Πεὶγ 

αἰϊβρεγβίοη, ἴῃ τηδηϊίοϊ αἀϊγεοίίοηβ, δέϊογ 1ῃη6 ἀείδαί. (οπιρ. 

Εχ. 2322.27 17ἐν. 26τί.,- .-8, γελουαλ σορμαραΐ δε ἰθεοίγρ. . .; 

απο δ[οες ἐλσο, ὅσο. ἴῃ τῆς Ηδςρ. 1π6 ἔογπι οὗ {π6 νογῦ 15 [υ5ϑῖνα 
(3), βἰρηϊβοδηξ οὗ [Π6 δαρϑγηθβθα ἢ σοῦ [Π6 ογαῖογ 

τυδίομεβ ἀπὰ ἀδϑῖγεβ {πΠ6 ἔαξιγα ψῃϊο μῈ δηπουπηοθβ. 90 (δῖ 

Ιεαϑδὶ 848 ροϊηϊθα) ν.321. 86 16 186 ἔογηι ὈῈ οτγρίηδὶ ἤθγα, [86 

}υ5ϑῖνα γεηά. βῃουϊά ὃ6 τεϊδαϊπεά [πγουρδοιυῖ; (ἃ ιι565 [6 ορί. 

ἔγοτῃ ν. ἴο ν.88,.-- -Ο»η»παρα ἐλ δἰθ5είηρ} ἴεν. 2551 Ῥϑ, 1423.-- 
Ῥελ ἐλθο (ἼΔΔ)}} 1.6. 80 1Πδὲ [Ὁ τιδὺ δοσοπΊρδηνυ ἴῃ 66 ἴῃ 411 τῆν 

ἸαΌουγβ. Νοῖ ““ροη {πΠε6."--- Τὰν δαγης (7) 80.}}] Ῥγ. 410{.--- 
715: αἱ ἐλαέ λοις ῥιΖίοσέ 1ᾷὰ» λαπαά 40] 1τ27.---, χελουαλ «τοτὴ 
σείαδίολ ἐδθο πηίο ἀϊιδοὶ 70, απ λον ῥοοῤίθ (γ5 τ43 2619), ας 

Ἀδ σισαγὸ τπρΐο ἐλ66] δ νν}}} σοπῆγπι {πῸ Πποποιιγαθϊα ροβίτοη 
20 
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Ρτοπ 566 ἴῃ ἔχ. τοῦ ((Πουρ ἢ πο οδίῇῃ 15 πεγὰ τηδητοηθα), τῇ 

{πΠ6 ταβρεοΐὶ (ν.10), δηά ναγίοιιβ πιαίθγίδὶ δάναδηϊαρε (ν.}1), 

{πογεν δηβυγεα. --- δοίη ἐδαΐ ()5) λοι τοῦδέ δὲ ξοοῤίηρ, Θ᾿. 
85. ὙΠ οδηζγα ραγαργαρῆ, ἔγοπι ν.3 ἴο ν.16, 15 δὴ δροάοϑιβ 

ἀεροηάδηϊξ προη ἴπα “1 (δ) οὗ ν.; διιΐξ εγα (45 δράϊῃ ἴῃ 

ν.135) {π6 σοπάϊτοη προ ννῃιοἢ [πΠῸ Ῥγοπιιϑοα Ὁ] σϑίηρ ἀερεπάς 

15. δάνοεγίεα ἴο ἱπάϊγθσι Υ ὉΥ ἃ οἷδυβε ἱπίγοδιιοθα σὰ “3, 

“ἐφολθη, οὐ σσοῖρρ' ἐλαΐ (πῃ ἴΠ 6 σ456 βῃ ρροββα) δου νυν] κεερ," 

ὅζο. (σοπΊρ. ρἢ1]ο]. ποῖα οἡ 1230).----10, ΑΔ ἐλδ ῥεοῤίος οὗ ἐλέ 

ἐαγέλ] σοπιρ. 6βρ. ͵]οβ. 42 (5) τ Κὶ. 893 (-ι2 (ῇῃ. 633) 60 (4}} 
Ὠδυϊ.), Ζερῃ. 4329, αἷθο τ Κὶ. 8685 ΕΖ. 41137.- ολαδί σθο ἐλαί 

ἡ ελουαλ'ς παρ! ἐς οσαἰοαῖ οὐϑν ἐλ66}] 1.6. (λαὶῖ Ηξε 15 τῇγ Ονπεῖ, 
αηά, 85 βιιοῦ, βυγγουηάβ ἴΠ66 νυν ΗΙ5 ργοϊδοζίοη (οἷ. 15. 615). 

ΤΠε 8εηβε οὗ ἰἢε ρῇγαβε δρρϑᾶγβ οἰδαῦγίν ἔγοπι 2 5. 1253, σμεγε ]οδῦ, 
ΜΠ11ὲ θαβίερὶηρ Βαῦθδἢ, βεηάβ ἴο ὑγρὰ Ὠανία ἴο σοπιε ἴῃ ρεγβοη δηὰ ἴδε 
ἰϊ, “1εϑὲ 7 (επιρῇ.) ἴδαίκε {πῸ οἰΐγ, δπὰ »5) παριδ δε οα]οα ουέν ἐξ" ἐ.ε. ἰεϑι 
Ι ρσαίη ἴῃς ογεαϊ οὗ μανίπρ' σδρίυτεα 1, ἀπά ἰἰ Ὀς σουηίεα 85 πιγ σοηαῃαβϑί. 
Τῆς ρῆγδαβε ὄδχργεβϑβθβ ἰμυ5 ἴπε ἔδεοϊ οὗἩ οτυ»ϑγελίρ---“Ὠοῖπογ δοαυϊγεα ὉΥ 
δοΐῖυδ] σοπαμεβὶ οὐ οἴπεγνν σε (15. 4 8. 49}3.11})---͵ἰσουρ]οα δἱ της 5ἅπιε 
ιἶπι6 ἢ ἴῃς ἰά6α οὗ φγοζεείίονι ; δῃηὰ οσουγβ ἔγεαυθηι  ν, Ἔβραοῖδ} ν ΜΠ 
γοίογοηοα ἴο ἴῃ 6 ρδορίς οὗ [5γδεὶ, ]γυβαὶοπι, ογ ἴἢ6 Τοπρὶα. Τῆα ρ455Αρ65 
Ατα : Απιοβ 913 [εγ. γ᾽. 11.14.80 1.3 1ς1δ (οὗ [6γ. δι πιβοὶῦ, 2:9 225 μ4161 Καὶ, 
8.5 (Π 6υ1.)Ξ:2 Οἢ. 655 18. 6412 (ἢ. γ14 Τδη. οἶδ... 1 ἰ5 ἴο Ὀ6 τερτειεά 
παι, ἴῃ ἴῃς ΕπρΊ 5 Μεγβίοηβ, ἴπε ρῆγαϑε 18 β΄ΘΠΟΓΑ ΪΥ ραγαρῃγαβοα οὗ- 
βοιγεῖν, “οΑ]|1εὦ ΌΥ ΠΥ Ὡδπιε᾿ (ΝΟ τεδν οογγεβροηάβ ἴο 4 αἰδετεπὶ 
ἜὌχργεβϑϑίοη ὍΦΨ32 ΚἼΡ) 158. 427, οἷ. 481: Νυ. 4253); θυϊ (πε [ἰἰπγᾺ] τεηαεγίηρ, 
ὙΠΟ ἢ ἴπ {Π1|5 ο456 Βαρρθηβ ἴο 6 Ὀοζἢ οἶεαγεγ δηά πιογὰ ἔογοι]ς {πδη (ἢς 
Ῥδγαρῆγδβα, 18 βοπιείϊπιε5 ρίνεη οὐ {δε πιαγρίη οὗ ΕΝ. (4.9. οὐ τ Κὶ. 85). 

λα δὲ αὐγαϊά ὁ ἐλεε] ἃ5 βδη]ογίηρ, νίΖ', ῆ5 ν]Ἱ 51} |Υ, 

Τεδβοναῖν 5 41]-ροννεγ! ργοϊζθοιίοη (ςοἶ. 235 1135). 

11-14, ΘΔ δοοσαὶηρ οπι δθμονδ ἢ Β Ὀ]ΘΒδίῃρ, δη 60η88- 

ααθηῦ τηδύθσ 8] ΒΕΡΘΙΣΙΟΥΣΌΥ ΟΥΘΙ ΟΥἾΘΣ πδύϊοῃϑ.---11. Μαζεΐλοολανε 

ἐῃ ὄχοσος (Υ̓ΤῊΠ)] 209; οἵ. 2 Κὶ. 443... Κα. 214 ((οανα {μογθοῦ"": 

11ι. λαυό ἐπ ὀχοῦδς, ἔραν ουοῦὴ)ὴ. Μοτε ἴμδη “ ρΙεπίθουβ " (ΚΝ.). 
--- ζηκίο ρυοαῆ ἐ.6. υτῖο ργοβρεγιν : 80 209.---12, 27ὲς ροοί ἐγοαςι»}} 

ζ.6. τῆ σοΙ δ ϑιϊδὶ γαβογνοῖγβ, ᾿π ΒΊΟΝ [86 ταΐη τν85 οοποεϊνοα ὉΥ 

τη6 Ηεῦτγενβ ἴο ΡῈ 5ἰογεά (Ὁ. 711 83), "ῃ6 τναΐθγβ δῦονε ἴδε 

βγηγδηηθηΐ ᾽" οὗ αη. 1Ἰ; {Πς6 ἤριυγα, 45 [οῦ 4835 [εγ. 1τοἱδε στ 

(Ρ5. 1357).---70 ρίυο ἐδ6 γαΐῃ οὗ ἐὰν ἰαπά ἐπὶ ἐΐς δεαδορ) οἷ. τι; 

αἶβο [μὲν. 26, (ὈΠ}5 ὈΞὉΦΣ 1ΠΓ)),.---Απῶ ο δίσος αἰἱῤ ἐλέ τοογᾷ οἵ 
ἐλήμο λαμα] τ Ἔβρθοῖδὶ γεέεγεησε ἴο ἀρτιουϊ γαῖ πη ἀοτγίακίηρϑ; 
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οἵ. 1429, Δηά οἡ 27.--- 7 λοι τλαϊέ ἰοραῖ τριΐο τη» παΐξΐορμς, διε 

λοις «λαίξ ποέ δογγοτο] νὶΖ. οἡ δοσουπέ οὗ ἴπ6 δρυπάδηπος οὗ (ῃΥ 
ννοα ἢ. (ΟΕ, τοῦ; αἷφο 5. 4η326.---18. ΖΔ λφαΐ, αμαᾶ πο ἐλὲ 

ἑαΐ!, ὥο.} 15τ86] νν"}}} τάκ δὴ Ποπουγδαῦίθ ροϑβίζίοη δὲ ἴδε ποδά 

οὔ {πε παίϊοῃς ; :ἴ ν}}] ὅσ ἐοηἴρ. ον τῤισαγάς, απα πο ἐσηαγρ 

ἡοτορτοαγάς, 1.6. τἴ ψ}}]} Ὀ6 ἀνϑγ τι ϑίηρ ἴῃ γαριιαϊοη δηά ἱπιροτί- 

Δῆσε (οἴ. ν.1 2619): 1 Μη] ποῖ Ὀ6 βιυρρτεββδθά ογ ογροίζεη 

δηλοηρ οἴπογ ρεορίθβ, ποσὰ ἔογίαπαία δηά ροιννογίαιϊ τῃδη [56], 

ΕῸτ {δε ρ΄. υ56 οὗὨ ““ποδά" δηά “" 141], σοιῃρ. 15. ο᾽5:- (41) γχοἹδ, 
““ ἘῸΓ βδοπὶα Αὐδῦιο ρδγδ][6]5, 5βεα πὸ Ζ2Ω͂Ο. 1802, Ρ. 18ο᾽» 

(νν.Ε.5.).---18-14, δεοήγιρ' ἐλαξ (3) λοι «οὐἱέ δε πεαγζορέρρ. .. 
αηῶ ἐμγηπῖπρ ποί αοίάθ, ὧσο.} ἴῃ σοπάϊιίοη, ἃ5 ν.ϑ. Εογ (6 
Ρἤγαβαβ, οὗ. 46; 539(82), 614 8109 γ8 (2), 

156-68. Τ110 οὔγβοβ οὗ ἀἰἱΒο 64 10η696.---(Οπιρ. 435:38 γε 810. 
1116. (Ὁτι 845 ἃ ρεηδίῖυ ἔογ 1 ο]δίγυ οἡἱγ). Ν.}δ15 ἱπίγοάποίογνυ, 

ἀρτοαίηρ σοπρίοίοῖνυ ἰη ἔογπὶ ἢ ν.13, ἐχοορὶ δαὶ ἵνο 5υῦ- 

ογαϊηδΐα οἷδιιθας δε ποῖ γεργοβθηϊθά; ν. 619 σογγοϑροηά ρζγα- 

οἰβεῖγν ἴο ν.8-ὅ (οηΐγ ν. 17. 18. θαϊηρ' ἰηϊογοῆδηρθα). ΜΈ ν.39 τῃ6 

ἔογπὶ οβδηρεβ, δ5 ψι ν.8 ᾿η πὰ Ὀἱαεββίηρα; Ὀδυϊ (Π6 σογτγε- 

βροηάδβησα νἱτἢ {Π6 Ὀἰεβδίηρβ, ἴῃ ΠΙΘγαγυ ἰγεαϊπηεηΐ, 18. ποί 

αἰἴτοσιναγάς πιαϊηϊαϊπεά, {Π6 συδ͵οος Ὀεϊηρ ἀδνεϊορεα δὲ πλοῦ 

δτοδῖογ ἰδηρτῃ. 

16-19. ἙΑΙ]ΌΣΘ ἱῃ ΘΥΘΙῪ ἀθρασγίσηθη οὗ παύϊοῃδὶ 1170.---Τῆς 

ΘΧΡΓΟΒΒΊΟΩ5 ΟΟΥΓΟΘΡΟΠα ΘΧΔΟΙΪΥ ἴο ἴποβα υξεὰα ν.86; 566 {πὲ 

ἡοΐος {Π6Γα. 

20--20. Ὠϊδαβίσουβ Ὑθᾶσϑ, θθβυ θη 181] ἴθνθσβ, οχμδαβίϊηρ᾽ 
ἀτουρ δ, ταϊμοῦβ ἀθίθαῦ ἴῃ Ὀα[0]0.---90. Ομγεῖηρ (Μα]. 23), σπὰ 
ἐἰζοοογηέμγε (733), σπα γεδωζο, ἐπ αἱ ἐλαξ λοις ῥμξίοςέ ἐλίη 

λαμ μηΐο] [ῃ6 ορροϑβιία οὗ ν.8.. [π πε Ηεῦτεν, σωγείρρ,, α5- 

σον ίμγεο, ἀπὰ γεδζο ἕᾶνο δδοῦ τν, ἢ [86 δτγίϊοῖα ἢ {πὸγ 

ἃ΄6 βρθοϊβεα νι δπηρδϑῖβ, δηά δἱπιοςί ἰγεαίθα 85 πηδίαγι δὶ 

Αθδθηοῖεβ (οἷ. ν.3).---ἷἰυλϊολ λοις τλαὶϊξ ὧἀο (ΑΝ. ,ογ ἐο 40) 
1429 {2 ἐλοιε ὅσ ἀδεέγογοα (ΤΊΘΦΙΙ »)] τερεαϊεά, ψ πῇ 
Κη611-Πκὰ οβδοῖ, ν. 34. 46. δ]. 61, οἔἹ, γ533,.-.- Αμα τη ἐλο ῥογίδλ 

φωῖΐοκίν] οἴ. ν.33., 436 Ὑ717 7ος, 2416 (Ὁ)5).---7Ζ 26 ουϊϊ οὐ ἐὰν ἀοίτερς 

ΧΧΥΤΠΙΙ. 138. πῦροῦ ρ.] ρττ-- ηολέηρ διεί, αἰορείλον, 58. ν.33 6η, 65 (νῚ ρῚ) 
15. 28,9. ΟΥ̓ Ἴκ ν..9.---20. πνιο5] Μα!]. 23 (ἃ γοπιϊπίβοθης), 23 Ργ. 43 28771.-- 
ΠἼ9)55] ποί εἰβεινῆεγε : οὗ, 2 Μα!ὶ. 23, 
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ἘΧΟΟ 5] Ηοϑ. οἱδ 15. 116 Ῥς. 284, δῃὰά 6βρ. ἴῃ 76γ., τᾶς Πέτα, 
στ δοσατδο οἵ, 76τ. 44 2113 )68 4423, αἰ5ο 233.33 )τῦ, ὈΟΟΡῸ ἰ5 
ἃ ννογά ψῃϊοἢ (εχοαρέ 1 5. 258) 15 σοηδηδά ἴο {Π6 πιοτγα αἰθναΐεά 

Ρῖοβα, 85 [υἀἁ. 219 (Ὠειῖ.), ἀπά 65ρ. εγαπιίδῃ (17 {{π|65). Οηὶν 

Βαγα ἴῃ Ὠ1.--- 216] οἡ γ4.---]. ἄαζο ἐδ ῥετέήϊεροο (1) οἰξαυε) 
ἰη τῆ6 ΗΘ6Ό. τΠ6 νογΌ 15 ροϊηϊβά δἃ5 ἃ ι5ϑῖνα; οἷ. ν.δὅ. "Δ ἰς ἃ 
νΟΥΥ ρἜποιδὶ ἴογηι, ἀδσποίηρ νν δαὶ νὰ σπου ϊα 041] δὴ ἐριάρηϊξο, 

δοοοιῃρδηϊοα ὈΥ σταδῖ πιογίδ! ἐν : ἴὉ 15 οἴϊεη πιεητοηδα ἴῃ {πὲ 

ΟΤ., 4.». Απι. 4101 Κὶ. 857; 6ςρ. ἴῃ Ϊ6γ. (1π π6 σοπιδιπαίϊοη, 

ἢ6 σινογά, {πε Δπιῖηθ, ἀπά {π6 ρϑϑί!αποε ἢ; πτεδίοποά, 45 

Παγα, ἰη [μαν. 26 (ν.35) ὨΞΞῚΠΣ Δ ἩΠΌλ.--- λσίλον ἔλοι φοσεὶ 

ἔπ, ὧδ .] γ3.---ῶῷ, ϑανεη ἔαγίπαγ ρίαριιαβ, {πε ἤγδι ἔουγ Ὀεϊπρ 

ΒΌΟἢ 45 αῇδοϊς διυπιδη Ὀείηρβ, δηά ες ἰΔ5ὲ [γε ᾿π]υγους ἴο 

οΓΌΡ5.---Οὐριιρηῤέτονε ατια γδυθν (ΠΡ ΓΒΠΦὩ)] 50 1[,δν. 26}85 -- 
7ιῆἶσα»»παΐίορ απο 367») ἀσαξ (ὙΠ) ΠΡΟ 2}}] ηοΐ εἰφενθοζε.--- 

Ὄνομρλῆ) 50 ὅ4πι. Ἐ, ϑ5αδά. : Ηδβῦ. “στῇ {πὲ ονογὰ " (33): 
θυ 'π τῆϊς σοπποχίοη ἴπΠῈὸ οννογά 5. οὖ οἵ ρΐδοα ; δηὰ 

“ἐ ἀγουρης᾽" (323) 15. ἀδοϊ θα !]ν ρτγαξδγαθ!ε (5ο (65., Κη., Ὀ]. 
Οει11). Ηον οδἰδηίΐοιβ 4 ἀγουρῆς πιρῃς Ὀ6 πη Ῥαϊεϑμπε, 

Παγαϊν περάς 1Πι5ιγαϊίοη : 566 6.9. 1117 σ Κὶ. 885 17}. ΑἸ. 4 

76γ. 143:6 Ηδρ. 111,.---9]αεέϊηρ απο τιϊάστο (ΠῚ ΔΒ 12}}] 90 

ι Κι. 857 (Ὁ ευΐϊ.) -Ξ 2 (ἢ. 638 Απ,. 45 Ηαδρ. 21. Ὑν δ δέξῥαςίίηρ, 

οὗ, (η΄. 416- 33. 37 (ὨΥῚ ΠΊΒΥΦ) ; {Π6 γεΐεγεηοα 5 ἴο {πε ἀεϊεϊεογίους 
εθεοῖβ οἵ [ῃε ἢοῖ δηὰ νυ πογίηρ Εδϑί νη (Ηοβ. 1315 ]οη. 45). 

-298--24,. ΤΕ σοπβοαιδηοςαβ οὗ {πε ἀγουρῃϊ, πιεπιοπηαά ἴπ ν.3, 

-28. Τὰν ἀδασυονι ἐδαέ ἐς ουόν ἐὰν λεαά ἐ«λαὶ δὲ ὄγαςς, ὅσ ο.} 1ων. 

2619 «(Αηά4]Π ν»]] τηδῖκε γουγ ἢδάνθη 85 ἰζοη, δηά γοιγ δαγίῃ 85 

Ὀτγαβ5."---4, 7Ζλε γαΐη οὗ ἐδν ἰαμαῖ ῥοιοάεν απ ἀμ51) ἴῃ οοη- 
βσδαῦσηοα οὗ ἴπὸ ἀγουρδί, ἀιισὶ δἀπὰ βαπα Ὀοϊηρ Ὀίοτνῃ ἄονη, 

ἰηβίθδά οἵ γαΐπ, ροὴ {Π6 {Π|γϑῖγ 5011. [Ι͂π {Π6 βίγοσοο, [(ἢ]5 15 

ΘΟΠΊΘΕΪπΙ165 16 οα56 ἴῃ Ῥαδϊδϑίίηο : “ἼΏ6 νη οοπίιημεα ἴο 

ἰῃούθα56 ἴῃ νἱοΐοαποα δηά πεδαῖ, δηῃά ἴῃ αἰπηοσρῆθγα ννᾶς ΠΟΥ 

[11 οὗ ἀυκὲ ἀπά βαηά ; π6 ρἷον οὗ {Π6 αἱ νναβ {πκὸ (Π6 πιοιϊῆ 

οὗ ἃ ἔμγηδοςε " (2.1. 11. 123).--2ὅ. λα σαπμ56 ἔδδέ ἰο δὲ Ξριΐείεπ, 

0. ἜΧΔΟΕΪΥ τγενεγϑίηρ {πε Ὀἰαβϑίηρ οὗ ν.ἴ. ΟΥ, ἴμεν. 26). 

28. Π1}}] ἔγοτι »Ὲ 20 σλαξζέ (Ἐςοϊ]. 128), "ποῦς ἵπ γεαν, ἐγεδϊε (ΕἘϑι. ἢ, 
τογα σοπηποη ἴῃ Αὐδηι. (Ὁ ἐγε»ιδίο, ϑγυ. ἐοΐίον, φμαξε, ἐγενεδίς; γι ἔγέποον, 

σεισμός, ἐγέ»δ]1 179); Ἰοτα οὗ ἴῃς οὈ]εοὶ αἵ νϊς ἢ οας ἰγοπιῦ 65 (οἶς. πξδρ 7ετ. 
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. ΤὮογα ἔο ον, ποννενογ, δὴ ἀρρτανδίίζοη οὔ {πὸ [δῖε ργοποιποαά, 

ν.Τ, ρου [5γδ6}᾽5 ἴοἝβ.---“η ἐλοι σλαίέ ὅθ α τλμώηογίρ,, (ἰν) 
τρίο αἱ ἐλ6 ἀϊγιρζονς οΥ ἐδθ δαγέλ)] 1.6. δῷ ννε-ἰπβρί τίη 
βρϑοίδοϊβ : 580 ἴεγ. 155 249 2018 4417 (ἴῃ 41], "Απά 1 ν}} ρῖνα 

[Π6π| (γου) ἴο Ὀ6 ἃ βῃυσάεγηρ ἀπο 411] {π6 Κιπράοπιβ οὗ ἴῃς 

Θοαγῖῃ," ν ἢ τεΐδγθηοε ἴο ἴδε ἱπηραπάϊηρ αχιϊα οὗ 64}}; οἔ. 

ΕΖ. 235 2 (ἢ. 293.---Αὐριρηονς 7 ἐλδ δαγέλ] αἰ5ο ἔγεᾳ. ἴῃ [6ζ., 
ν]Ζ. 156 249 2536 (Ὀιυιῖ 566 (ἴ), 2918 441-17 15. 2217 2 Καὶ. 1τοἹδ- 19 

(Π δι.) ΞΞ [5..2γ16..20.2 ΟΠ, 4623 (- ΕΖγ. 12) 5. 6β8887,-- -οθ. Τῆς 
ἱηρίογοιβ δπαά οὗ [6 βγδϑίιϊα ννδγγίουβ.---Ζ Ἂν σαγοαϑος λα 

δεοοῃ γπεαΐ τρριΐο αἰΐ )οτοῖς οΥ ἐλε δεασυόη, απ πίο δε δεαεές οὗ 

ἔλθ θαγέλ)] 50 [6γ. γ88 τθέ τοῦ (ἢ 7) τοἱἑ ρίυδ), 244327; οἷ. τ 5. 

1743. 46 Ῥ5, γ03.---Α πα λόγο δλαϊὶ ὅθ ποριο ἐο ὕγαν ἐλόηε ατυα» (δε 
ἽΝΠ2)] πὸ τ ϑηα νν}}} γαπιαΐη ἴο σᾶνα [5γα6}᾽ 5 σόογρβθβ ἔγοπι βιιο ἢ 
ἀἰβῃοπουγ. 80 76γ. γδϑ (5ὲ υοίϊεά) ; ἴπ6 ρῇγαβε αἷβο οσοιτβ 

ἔγϑαυθηςν (το {{π|65) θαϑιάθβ, Ὀυϊ ἴῃ ἃ αἰ βδγεηΐ σοπμποχίοῃ, οὗ 
ἀνε Πρ, οΥ ἱγίηρ᾽ ἄοτννη, υπαϊδίυγθεα (45 [νον. 269 15. 173). 

97--8. Τιοδύβοπιθ δηὰ ἱποῦσα Ὦ]0 ἀἾ8θ8868, πιθη 8] ἰπΐαύδ.- 

0105) δηὰ Ὠ]ΪπΠάηΘ88, ΤΘΘΌΪηρ ἰἱῃ ΙΒ1861]8 (Δ11πῃορ ἃ ΙΘῪ ἴο 

ἴοσοίρη ἱηνδάθσβ, δὰ Ὀοίηρ 108 Β141}}7 ἰπΐο 805 ἱβποχιὶ 008 

θΧ119.---97. ΤῊΣ πὸνν ραγαρτδρῇ βίαγίβ νι ἃ ἔγαϑῃ ἀδηυππηοίδίοη 
οὗ {πΠ6 ὈΟΟΙΪΥ ρῥίαριοδα, ἢ νΒιοῆ ϑγδαῖ, 1 ἀἸβορθαάϊδηϊ, ΠΊΑΥ 

εχρεοὶ ἴο ὃ6 5πιϊίεη.--- 7.6 δοῖΐΐ οΓ Ἐρν»ρέ (Ὁ ΧΌ ὕΠ.Ξ)}] τῃς 

“9 ΡΟ] ()π2)---ρογορογίν, ἐηηατηϑα ςῤοί, [6 τοοῖ ἰπ τῆς σορπαῖίε 
ἱδηρυαρεβ, Αγαῦ. Αγαπι. ΕἸἢ., ἢανίηρ ἰῃ6 σθη56ε οὗ 20 ὅδ λἀοΐ οἵ 

ἐγ αγη64;:---ἰα τλθηΠἸοηΘα αἰβοὸ ν.86 ἔχ. οϑ' 10.11 17Ἅ6ν. 1218. 19.390 (ἃ 

ϑυπιρίοηι οὗ εἰθρῆδηςϊ 51:5) 33 (α σοπιπιοη ιΪσ6γ), 2 ΚΚ. 207-- 5. 
4821 ]οῦ 277. Τῇα ““ὈοΟΙ] οὗ Εργρι" τπιιϑί ἀδηοῖα βοπα ἔογπι οὗ 

οσυΐδηδοιιβ ἀἴδεθαβθ, ρθου ΠαΥῖν ργαναίθεηὶ ἴθ Εργρίὶ. Νοῖ ἱπὶ- 

ῬΟΒ51ΌΪν οἰθρῃδπίϊ 51:5 (566 ν.86) 15 πιεδηΐῖ, νὩΙ ἢ ννὰ5 Ἔβρθοῖ δ! ν 

αϑϑοοίϊδίθα Ὁγ {πὸ δηποϊθηΐβ ἢ Εργρῖ; Ἐ Ῥυϊ Π6 Ἔχργοϑϑίοη 

ἄοοθς ποΐ ροϊηΐ αἰξιϊποζινοῖν ἴο τα; δηὰ 85 σιυΐδηθδοιιβ 

48ϑ, 1πὉ 5. 41; ἅς.). Ἕ165. Ζιίνεχαΐίο; Ἐπ’. (8 720) 21α}-δαϊϊ; Ὀυϊ οπἱγ 
{Π6 γοάυρ]!οαῖοα ἔογπι νη (ΗΔ. 27, ἀπὰ ἴῃ Αγϑη}.) ἢ45 {πε πιεδηΐϊηρ σλαζέ 
7ο απ 93γο.--- 28. ι03)] οο!οςῖ., 45 15. 269, 

“Ριμεν (2152. Ναί. 26. 1. ὃ 5) “4115 11 “"" ΖΕ ξβ Υριί ρεδουϊδατα πιδίυην"" ; δηά 
Γὰστγοιϊ5 (ν]. 1114 [.) νυτιο5, “σι εἰερθα5 πιογθυ5, 481} ργορίος ἤππιπα ΝῊ] 
Οἰριυν ΖΞ ΡγΥρίο ἴῃ τςαϊα, πσαυς ργαρῖεγοα ἀδαυδι).᾿᾽ 
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εγυρίοηβ, οὗ ναγίουβ Κιηάβ, αγὰ σοπιπιίοη ἱπ Ἐρυρί (οη 715), 

ΒΟΠΊΘ οἴπεν Κιηπά οὗ δηάεπιο ὈΟΙΪ οὐ πηαὶιρηδηΐ ρῥυδπίυϊς (οἰ. 

]. Κ. Βεηπεῖι, ίξεαϑες οὐ ἐλ6 τόθ, Ὁ. 64 ἴ.) πᾶν Ὀδ6 1ηϊεηάεα. 

- Τωηιομνς (Ὁ ῬΒΒ3}) τ 5. 50.9.13 64.δὲ͵ Ρτορετὶν στοοληένεσο,-- 
ΒΘΏΘΓΑΙΥ υηάετγβιοοά οὗ Ὠφπιογγῃοϊ 4] 5 Πρ ἴῃ [πε δηυς 

(αε5. Κα.); ἴῃς Αγδῦ. ᾿ωζαὶ 85 ἃ 5ἰ π|1δγ πιδδηϊηρ. 
Ιη νίενν, οννενογ, ραγΕΥ οὗ (πε ροϑβιϊίοη οὗ ἰῃς ᾿ννογά ἤεγε θεΐνεεη ἵνὸ 

οἶος ἴθγπιϑ ἀδηοίηρ αἰεοςίοη5 οὗ ἴΠς βίη, ραγίν οὗ {ῃε γαρ!α αἰθβυπίοη οἵ 
τις οἷο» δἰποηρ ἴπε Ῥῃι σι πε5 (1 58. ς- 6), δπὰ οἵ ἴδε δες ἐμαὶ {πε πιουβὲ 
(οἴ. δα»εμδῖ, ". 48) ννὰ5 τεριαγαςά ἴῃ δηξαυἱν 845 (ῃς επλῦϊεπι οὗ ἃ ρεϑε]εηςε, 
ἰι 15 Ἰπουρὶ ΌΥ οἰποῖβ {πδὶ ίασμε-δοὶὶς (ἘΝ. 2ηἃ πιατρὶη) αὔὰ πιεδηὶ (90 
Ηἰϊζὶρ, ὥρρεςελ. (εν δι δίδν, 1845, Ὁ. 201 ; ΤΠδπΙι5 οὐ 1 5. κ΄; ϑεοβυϊίξ, 
αα ἴοο.; ΔΝ ΕἸ. δα». Ὁ. 64; Ὠ1|π|. 4150 ἴης11π65; Ἠδϑίηρβ᾽ 224. ᾽ν. 325} 

γί ἐλ σοαὸ (3. 32.) απαὶ τοί λό ὑσὶ (Ὁ Π2})}] ἴδε σαγαδ 
5 πιδηςΠοπεα ἴ,ον. 2139 2233; (ἢ6 λδγὸξς ΟὨΪΥ ἢδγο. [Ι͂π Αγδῦιὶο, 

͵2ᾳαγαδ ἴΞ5 ἃ οσοηΐϊδρίοιβ δ ρου σοπϑιϑίίηρ οὗ ριυπέυϊεβ, {πε 

ἼΩ7ιΡῸ οὐ σοαδ; δηὰ λαγασῆα δινὰ ολαγασλα ὈΟΚἢ τηδδη 20 Ξογαίοσή. 

(τ ψώρα ἀγρία (580 ἴεν. 1...) καὶ κνήφη; Ἐ 50Δ0165 εἴ ργυγρο. 

ΘΙ ΠΉΠ]ΑΓ 51κ1π σοπΊρ δ! ηἴ5 ἀγα 5111} σοπιπιοη ἴῃ ϑγγια δηὰ Ἐργρίῖ; 

ἴσγα (ΠῸΥῪ ἀγὰ βρθοῖδίγ βρη 4] 1Ζεα 845 ᾿ποῦγαῦίε.---98. πες 

απα διϊηάμοςος απο ἀϑέονεελτηεσηξ ὁ ἀδαγε] 1.6. πχεηῖα! ᾿ηξαϊτυδὕοη, 

γεϑυ ηρ (ν.39) 1 111-οοπδιἀδγαα δηὰ ἀϊξαξίγουβ ρυΌ]1:Ο ΡΟΪΠΟΥ 

(ςοπΊΡ. ἰῃ 111π5ἰγαίίοη οὗ {π6 ἴεγπι, (ΠουΡἢ ποῖ οὗ [15 Δρρ]!οδίίοα 

ἴῃ ἴῃ ργαϑθηΐ ρᾶϑϑαᾶρθ, 1: 5. 211516. 2 Καὶ, οΞ0), ὉΠ: ἱποδρδοῖῖν 

ἴο ρογοεῖνα δῖ ἴθ {{π|ὲ85 γεαυΐγα (οἵ. 5. 209: 10. 18) δηά 

ρᾶγαγϑὶβ οὗ γϑάβθου ἰπ ἤγαδδηοα οὗ ὑπεχροοϊεα ἀἰσαϑςῖοσ (οἴ. 

]ετ. 4915. 1283). ΟὉοπρ. ἴπε ςπὶῈὲ ἴῆγεε ψογάς (δυϊ νἱδβουϊ 

“ἐρἔ εαγί ᾽}) Ζεοῖ. 125, οἶα ρδηΐϊς, βειζίηρ' ἤογϑβεβ δηά πογϑεχῆδῃ, 

δηά γεηάογιηρ [Π6πὶ ΠεΙρ[ 655 ἴῃ {πε ἔγδγ.-- -ῶ9, “πῶ ἑάοι τλαΐ 
δ ργοῤίηιρ᾽ αὐ ποοπάαν, ας ἐλε ὀέϊπα ργοῤοίλ ἐπ “αγζηισς:) οἴ. οὉ 

514. 19. 5910 Ζερῇ. 117. 5τ86] Ψ1}1 θὰ τεάιοδα τηθηΐδιν ἴοὸ ἃ 

σοπάπίοη ψψοῦβα πδη ἰπδΐ οὗ ἴποβα ῆοῸ γα ρἢγϑι Δ ΠΥ Ὀ]πὰ ; 

τ Ψ}}} Ὀ6 ε΄ ρ[655 ννῇεη 411} οὐρῇθ!ς τοδῖν ἴο 6 οἷοασγ Ὀείοτγε ἴἴ. 

ὙΠ 16 ρταρῇϊος “’5}]ῖ δέ ργοῤέμρ," σοπτρ. 15. 309 “" 58]}} 

27. Ὁ"55553}} (ῃε Κι. ἰ8 Οὐ ν. 31: {πε νοννε}8 οὐ (με Οτὰ θείους ἴο δ᾽ Ἴπϑ2ι 
ΟΡ αρρεᾶγξ ἴο ἢᾶνε ὕεεη τεραγάεα ὃν ἴς Μαβϑβϑογίίεβ. 845 ἃ Ἴοδᾶγβε, οἵ 
ἰηάδεςοηϊ, ννογά : ἔοτ, νπογανοῦ ὶξ οσουζβ, ἴδον αἀἰγεςὶ (δε τεδάοσ ἴο ουροιίυϊε 

ὈΓΠΠΌ (Ὑν Ιοἢ Πδ5 {(νίοο, τ 5. 611. ὄ ἐουηά 1:5 ΑΥ ἰηΐο {πε ἰοχῖ). Τδε πιεδη- 

ἴῃ οἵ ΟὟ πο 15 οὔβουγο : 566 πε ποίε, ρ. ΧΧΙ!.--- δ κ]- οὸ “λαΐ, ἃ5 νυ δ χ5 
δις.--29. τα π᾽. 5] οἷ, οὐ οἷ. --ἼΝ] α5 16᾽}δ πο ἽΝ. 
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δε δεολοίαϊζηιρ,," 5953 “Πᾶνα οορδ 0 ὅθ 5οῤαγαξζηρ," Μαῖκ 113 

ἔσονται ἐκπίπτοντες.--- 7 λοις σλαΐέ ποέ τπαζο ἐὰν τοᾶγ}Ὼ ἐο 2705ρ6᾽] 

(Ὧ6 [ἴπ65 οἵ δοϊΐοη δἀορίβά Ὁγ 15γϑεῖ, ἴῃ 118. παίϊοπδὶ σαρδοϊίυ, 

Ψ11 γαϑυϊ ἴῃ ἀϊδαβίεσ. ΕῸγ ἴπῸ ρῆγαςθ, οἵ. (111.) αη. 242, 

(πιεῖαρἢ.), 45 ἢδσαε, [05. 18 (Ὠ3).---Οῥηγεςεοα (Ἶετ. 5088) αγια γοδόδφα 
οορημαϊν] νὶΖ. ὉΥ ἔοτγεὶ ρ 455411Δη[5.---80- 84, ὨΙ δγεηΐ ννδΥ5 ἴῃ 
ννῃϊοῦ ἴῃς ἔοτγεϊρη ἰηνδάοτγ νν1}] “ςὌρρταβ5 δηά γοῦ " τΠε [5γδε 65, 

ν]Ζ. ὉΥ ἀερτγίνίηρ᾽ τὩ6πὶ οὗ σοπίεπι)ρίαιεα ἀοπιαϑίο δη]ογπιδηΐβ, 

ΌΥ ἀρργοργίδιΐηρ' [πεὶγ ροβϑεβϑϑίοῃβ, ὈΥ̓ σαγγυίηρ [Πποῖγ ΘΠ] ἄγε 

ἱηΐο βἴανογυν, δηά ὉΥ ρυπάογιηρ πεῖν οὔορβ.---80. Ζάοι «παΐέ 

δεέγοξλ α τοῖο, ὥο.] οἴ. 2ο7.--- λα γαυΐϊελ 67] ἴῃς ΗςΌ. νοτγά 
15 ἃ βίγοηρ᾽ οπμδ, ᾿ρΡΙγηρ᾽ ἰηἀο]!1οαΐα ἰγεαίτηθηΐ, συ 845 πρῆϊ 

Ὅς εχροοίεά δ ἴδε ἢδηάς οὗ ἃ οδρῖογ (οοτῃρ. 15. 1216 Ζεοῆ. 143; 

εἰβεννῆεσε οἠΐγ [6γ. 43).--- πῶ ποΐ ωδὲ ἐλο ἡγμῖξ ἐδόγε07} 566 οἡ 

20οῦ.---Ὑ } Ὲ} τΠ6 σαησγαὶ (πουρῶξ οὗ [ἢ15 νεγϑα, σοπρ. Απιὶ. 5110 

Μίῖο. 615 Ζερῇ. 118 76γ. 612 810 (ςοηΐγαΞκί 15. 6531}; 4150 [6γ. 517, 

--88 1. δεϑονο ἐλέγιθ 6γ65] ν Ἀ 1151 ἰθου ἀγί Ἰοοκίηρ οὔ, ἀπαῦ]ς ἴο 

Γαῖβα ἃ δαπά ἴο ργενϑηΐ ἰ. ΟἿ. ου 180, δῃά 15. αἴ (Ὁ5Ἴ))0).--- 
Απῶ ἐλοιῖς «λαΐξ λατυό »ο σαυΐοι»] [ἢ ἰῃουρῆς οὗἨ 5γ86]᾽5 ἔγεηά- 
[655 π655, 8116 (ἢ15 ρῥ.{1|6 55} ῥ᾽ υημάεγεά, 15 γερεαῖθά ρδίπείο- 

Αγ ἔγοπι ν.39.- 82, γλτίο ἐλίρο ὁγνες ἑοοξ, απο γα εὐτίλ ἰοηρῖηρ᾽ 

([,4π|. 411) 20» ἐλορε αἱ ἐλο 44}] ἴῃ ραγθηῖβ ννδίοῃ {πεῖς ομΠ] ἄγε 
οαγγὶοά οὔ ᾿Ἰηἴο αχὶϊα δηά ἴανοσυ, δηά ἰοηρ ἀδοραὶ ΠΠΡῚν ἴο 566 

{π6πὶ ἀρ δίῃ.--- “πῶ τ σλαϊί πο ὅθ τη ἐδδ οτυθν οΥΓὙ ἐὰν λαπά (ἴο 

δα ῖρ 10)]7 50 Νβῆ. ςὅ; 5εὲ Ῥεῖον.-- -ὃ8. Ῥλϊζολ ἐλοῖς ἀποτουσεέ ποῖ] 
οἴ, ν.86,. Δηά οη 147(0)»; «50 [εζ. 1418 1514 174 2238. Καξ τ] 

[,εν. 26ιδν. Ορῥγεσοθα απαᾶ ογμδλεαῖ σομέέρμμαίν) νὶΖ. Ὁγ εχ- 
τογίίοη, 1η] 51166, δηά νἱοίΐεηος (οἷ. ν.39. Εὸγ ογισλοα (ΥΝ 71), 

566 Σ 95. 128-64 Απ|. 41 (1η Ὀοίῇ, [| ΡΨ; 566 οἡ 242), [5. σ86; 

]εγ. 2217 (πΥ, {| Ρι}).---834, 4πῶὼ ἐλοι ὁλαΐέ δ6 »τιασαετιοι 
δέσαιδε οὐ, ὅο.] ἴῃς ἀρρδ!]ηρ βρεοΐδοϊε οὗ νναϑίβα ἰἸαπᾶς δηά 

γυϊηθα ΠοπΊ65 (ν.30-88) νν}}} πηδλά άεη (οξ, ν.38) [ῆε δυγνίνοτβ, δηά 
ἀγίνε ἴπδπὶ ἰο ἀεβρεγαίοη.-- -85.ὅ, [σοὶ νν1}]}, τηογθονογ, δ 

σης ΨΙΠ (ΠῸ6 τοῦ ]6 βοουγρα οὗ ἰοροθυ. Ὑπὸ νοϑῖβα 15 

81. 5500] ““ἴτοπι δεγογσ,"" ““ἵγοπι “λό οἰρλξ ογ᾽ (τοῖς (6 {|| .).}»Ὁ): οὗ, τ 8. 
21}}7 16ν. 223 5. ς 113 αἱ]., ἀπά ου 17}8.---- Π1}}} ἸΚῈ 15. σοηδίγυσα ταρυϊαγὶν 85 
αι 7ένι. 9].---8.,8. υλ03] ἔγοπι πῦϑ, ἰῃς νεῦρα] δά)., οὔ {π6 βαπια ἔογπι ἃ8 ΠῚ, 
δι, [π|Δ0], ὕ π΄, δίς.--τν κὺ Ὁ] οὗ, νὰ δ αη. 413 Ργ, 47 Νῖς. 217. 

Τα ὃ ἰα {πα ὃ οὗ πογηϊ, σεζογα ἐρρ το (1.1}}), 
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ρθη ἴο ἴδε βιιβρίοἴοη οὗ Ὀεϊηρ ἱπίεγροϊαίοα οἵ αχὶϑρίδοθά ; ἔοσ 

ἰῖ τερϑαῖβ (ες τποιυρῆϊ οὗ ν.57 ἴῃ ἃ 5]: ρΓΠΥ δἰζαγεά ἔογηι, δπά 

ἰηἰοτγαρίβ ἴῃ σοηποχίοῃ Ὀεΐννθη ν.8323.84 Δηᾷ ν.36.87 ζ7ροη ἐδέ 

ἄμδος απῶ τον ἐλ ἰδρε τοιέλ απ ουΐϊ δοῖΠ οἷν “" ὈΟΪ],᾽ 566 οὐ ν.ἕ3. 
Ετοπὶ [ἢ 5ἴΓ655 ἰδ οἡ ἴπ86 πϑαβ δηὰ ἱερβ, ἰἰ 15 ργοῦδθϊς {πδῖ 

{Π6 ἀΐδεαβα πιεδαηὶ 15 ἰῃδί βρεοῖεβ οὗ εἰερῃδηςδϑις ΚΠΟν ἢ 85 

[6 ““7οἱη -Ἰργοσυ," οὐ Ἰθομηϊο δ γ, ἔγοτπιλ ἴῆ6 ἕδοϊ ἴδαῖ {πε 

ἡδῦνοὸβ δῇεοίϊεα γΥ ἰΐ ἴοβεα βοηβαίίοη, 45 ἴπε “4]π͵Ώεζλείσε 

Εἰερῃμδης ας, ννπϊοἢ ““ δἰίδοκβ (ἢ6 Ἰοἰπῖ5 οἵ ἴῃς ἤηροτθ δηὰ 

ἴοδ5, δηά δξαεσγιναγας ἴἢο56 οὗ [δες ἰαγρὸγ 1|1π|ῦ5, νυ οἢ ἀτορ οΗ͂ 

Ὀοπα ὉΥ Ῥοηα,᾽" νν» ἢ] “Κα 1πι|ῦ5 νν ϊοἢ γα αβεοϊεα Ὀυΐ ἀο ποὶ 

υἱοεγαῖθ ὈδοοπΊα δἵ ἰδϑί 50 οοπιρίείεῖϊν ἀδνο!ϊά οὗ βεηϑαίίοη ἴπδῖ 

Ῥογίουβ οὗ πδηὶ πιαῪ Ὀ6 Ὀυγηΐ, οΥἦ οἰδαγν δα ᾿π]υγοά, τἰϊδουϊ 

1πΠ6 Ῥεγβοῃ δαίηρ' σοηβοίουβ οὗ 1 (5ε6 {πε Βερογὶ οἵ ἴπε΄ 
ΟΟΙΙερα οὗ ῬΠγυϑιοίδηβ οὐ ἴκθρίοϑυ, αυοίεα ἴῃ {πε ϑῤεσξενς 

Οὐ. 1. 561). Τῇ οἴδμογ βρβοῖεβ οὗ ἱεργοβυ, σοῃϑιβίηρ οἱ ᾿ 

αἱἰσαγοιιβ ἰὰὐδογοΐθβ, 15 ο116 «ἃ τῆς 7 μδεγοιαζεα. Τῆα ὄχργεβϑίοη, 

“ἐ ςηγοῖα ΙΓ δὴ δν]} ὍὈΟΪ], ἔγοπι (ἢ6 5016 οὗ ἢὶβς ἕοοῖ ἴο ἢ15 

σγοννη," 15 υδεά «αἷδο ἴη ἰδε αἀδπογίρίίοη οὗ [ο0Ὁ᾽5 σοπιρίδιπὶ 

(Τοῦ 27), ννῖο [Π6 βυπιρίομιβ γείογγεά ἰο---Φ.». ]οῦ 28 ηγ5δ τ 

1917 (ΕΝ. 2πηὰ πιᾶγρ.) 309 4011---δϑῇον πιιϑὲ Ὦανα Ὀδδ Οπ6 ἕογπι 

οζ οἴδεογ οὗ [ἢ6 βϑπια [ογγ Ὁ] 6 πιαῖδαάν.---856-87. ΤΠ οἰϊπηαχ οἱ 

{π6 βογεβ οὗ αἀϊβαξίεγβ ἀδβογι θεὰ ἴῃ ν.385.:34;: [Ππ6 πδίϊοη 1156], 

ἢ 115 Κίηρ, δραηάοηδα βηδιν Ὁγ []οπονδῇ, δηά θὰ ἱπῖο 8η 

Ἰρηοπλ ηἰου5 6Χ116.---8Ῥ6,. )ελουασὰ ὄγίμρ᾽ 266] [με ΗΘΌ. 5 ροϊπίεά 

ἃ5 ἃ Ἰυδδῖνε : οἵ, ν.8.---Α4,4 ἐὰν ζίγιοἢ ροννεγοβ5 ἴο διὰ ἴπΠε6. (ί 
1η14.. 2 Καὶ. 241.10 )εῦ.  Υάϊζολ ἐλοις λασέ ποΐ ἄποτοι, ἔλοῖε ΜΟΥ͂ 

ἐλν γαξλο»5) ν.88.,) αἷθδοὸ ν.Ὁ χ1χ7Ἃ6, Οομῃρ. εγ. 9᾽5(}6) τ6ιϑα-- 

Α πώ ἐλόγὸ ἐλαΐέ λοις σέγυο οἵδ» ρυαῖς, τυοοε ἀπο οίονιο)] ν.5 45; 
αἶΞο 6ζ. 16 ϑὺ.. 87, 441 ἐλοῖς «λαΐξ δοοοῦηο αρ ἀείορέσλυπεμ, α 

2γουεγό, απαᾶ α δντοογα, ὅσο. νὶΖ. Ὁγ [86 [41] ἔγοπι [ΠΥ ὨΙΡῊ εϑιδῖς, 

δΔηά {πΠ6 υηρτεσδαρηϊεα σδἰαπλ 5. ονογίδκιηρ ἴπεε. Ηδποε 

7εγ. 2491 Κ. οἵ (θευξ.)- 2 (ἢ. 739.- ΑἸ ςίοηέδλνεν) [εγ. τδ 

1908 259. 18 αἱ.---γεσογα (2) 76τ. 2491 Κι. οἵ 2 Οἢ. γ391. {π|. 
16 οδ]εοῖ οὗ ς΄α»»ἢ οὐ σμέζήριρ᾽ τεπλαγίκβ.--- δ ἐεα ἐλεε) 451. 

398-44, 141] 019 οὗ ΟΙΌΡΒ, ἱτ ρΟΥ ΣΙ Β} 1 ηρ 5180], δη τϑα ΟΡ’ 
ἱῦ ἴο ἃ βίαίθ οὗἩ ἀθρθῃάθῃσθ ὉΡΟῚ 80 ΤὈΤΘΙΡΊΘΙ χϑϑι ἀθηὺ 18 1ἰδ 
τιϊαδὶ.---ΤΊ6 ραγαργαρῇ κἴαγίβ ἔγοηι ὩθδΥΪν ἰδ σαπια ροϊηῖϊ ἃ5 
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ν.33, δηᾷά ἴ5 ἴῃ ἀεξίγηδά οοηίγαϑί ἴο ν. 8: 11-18. 88. 40 ΤΠ σοτγη, 
{6 ψ πα, δηα [ἢ6 οἱ!, {π6 ἴῆγαδε βἴαρίε ργοάιοίοηβ οὗ Ραϊδϑίιης 

(13), ἴῃ δρίίε οὗ {πε ργονίϑίοη πιδάβ ἔογ δὴ δριιηάδηί γ16]4, υν}]} 

Ὀε ἀεπίγογεα ὃγ ρίαριαες οὗ ἰηβεςί5.---868, Ζάον σλαΐέ σαν» τοὶ 

δϑϑα, ὅ᾽..] οἷ. Ηαρ. τό; Μῖς. 6188. οοοὐαδέ ηΐσλ τὲ (πο π}] τς 

ϑνογά οσοιιτβ οἷν ἢεδγα: ἴἢ Αγδπὶ. ἰΐ πιθᾶηβ δγίριρ' ο αι θη. 

ἄς, οπὲ οὗ ἴδε ΗδεΌ. νογάβ ἴοσ ἃ ἰοοιβῖ, τ Καὶ. 8587 15. 44’ 

(ΑΟΝ. οαἰονῥίϊαγ), 1ῖ5 ἀδγίνεα ἔγοπι πε 5δπΊ)6 γοοῖ.---89, Ζζοι 
«ἡλαὶξ ῥίαπέ υἱποναγάς, ὧο. Ζερῆ. 118.-͵Ἴλιον ραΐλογ ἐπ (ἴῃ 6 

ΡΎΔΡ65)] οὐ 520γ6: “δὲ ἀδηοΐεβ. ηοΐ ρδίπογιηρ ἔγοπιὶ {πὸ ἴγααβ, 

Ῥυξ ραίμογηρ ἱπίο βίογοβ (Ργ. 68 τοῦί).---- 2.6 “00771}] ““ ἴῃ 41] 
ΡΓΟΌΔΟΌΪ ἐν ἀπε ἵψ, ἴξ οὗ τῃ6 ατεεκα (Τπεορῆσγ. σις. }]. 111. 22. 

ς ἔ.; ϑίγαρο, χὶϊὶ. 1. 64), ἃ ψψοῦπὶ οὐ σσιιῦ ἰπδΐ ἀεβίσους νἱπηδ- 

Ὀυάπ, {πὸ οσοπυοϊυμίμς οὗ ἴῃς Κοπηδηβ (ΡΙτη. 27. Δ). 17. 47), 186 

νίπε-ν αν, δῃ ἰηδασΐ νοῦν 1) του 5 ἴο νηογαγάϑ ᾿ (Κηοθβο)ὶ) .---- 

40. )Λιοέ αποΐπέ ἐλ 5οῖ τοΐίὰ οἱ 50 Μῖο. 615, Οη {πε ργδοίΐοβ 
οὗ δποιϊητπρ, σΟΠΡ. 2 5. 1239 143 Ευ. 4,48.2 (ἢ. 2815; αἷθο Αη1. 

66 15. 618 Εςς. οὅ Ῥ5. 225.--- Αγ ἐλίμο οἰΐυες σλαΐξἑ αγοῤ 97] 56εεὲ 

Ῥεῖονν.---41. Τῇα ομ!]! άγθη θογη ἴο ἰϑγαοῖ Ψ}} ΡῸ ἱπίο οδρέϊνιν. 
ΤΠ6 νοῦβα ἱπίογγιρίβ ἴἢ6 σοηποχίοη, Δηα 566 Π15 ἴο Ὀδ 5ιιροῖ- 

ἤπου δἴζεσ ν.33,.-- - 49, 726 ογέοζεί (Ὀνῦν}}} [86 ννογά ὀσοιιγβ ον 
ογα; δηά ἴπε ραγίουΐαγ ἰηβεοῖ πιεδηΐ 15 ὑποογίδιη, πουρἢ 1 

ταυβί ον  ἀθητγν ανα θεθη οὐδ ἀεβίγισίζινα ἴο ἴγθαεβ δηά Ἵγορβ. 

Ῥγοῦδοϊν οπα οὗ πε πίδῦν 5ρθοῖ65 οὗ ἰοσιισί (Ττιβίγαπι, Δ. 218. 

Ρ. 307 1.) 15 ηἰεηεα. Τῇ τοοῖ ἔγοπὶ ψ μοῦ τ[Π6 Ψοτγὰ [5 

ἀογινεα πιθδῇβ 20 οἰαηο οἵ “ηρί6: 50 ἀουδί[6ε55 ἴ[π6 ἴηδϑοΐ 

ἀεηοίεά Ὁγ [ἰἰ 15 50 ἀεὶ ῃμαῖβα ἔγοπι {ἢ δίγιάυΐοιβ βοιπα οἵ 115 

Μ]ΠηρΡ5.---.}0055655] 15. 3411 (οἴ. 1433) Ηοβ. ο5.---48. ΙΞγϑθὶ νν 1} 
{πιι5 Ὅς σἰθδαιγΥ ᾿ππρονογιϑῃεά, ννῃ}]16 [6 ““5ίγδηρεγ᾽" (1010), 

νν ἢο 15 ποῖ 1 ἴΠ6 5δπὶ|Ὲὸ ἄδρτεα ἀδρεηάδηΐϊ Ρογιηδηθη Υ τροῃ 

1πΠ6 501] οἵ Ῥαϊδϑίϊπθ, νν 1} ᾿πογοαβθα 1 ρονγ δπα ννϑδί τ, {1} ἃ 

᾿ ροπαϊτίοη ἴΠ6 τανοῦβα οὗ [ἢδξ ργοπιὶϑεά ἴῃ ν. 120-18 ὃς γρδοῇοί, 

δηα [ἢ6 ϑγϑϑῖα 15 σοπῃρο]] 4 το Ῥογγον οὗ ἢϊπὶ ἴῃ ογάδθγ ἴο 

Ρτοσιγα {πΠ6 πεοθβϑϑαγαβ οὗ ᾿πἴ6. 

ἄρ. 1912) 5332] 16 (Εχ. 147).--- τη κῦ 1591] Μίς. 615. 2 5. 145.--.ι-ὉΦ}} ἀγοῤ 
οὔ : 58ε6 οἡ 7. πῚ οὔ πα ἔτυϊὶ, 45 Μίς. 6)5,---Ζ2, ε᾽...}} {πὲ ΡῚ. ἴῃ (Π18 βδεῖβε 
ΟὨΪΥ ἤεγα : ]1υἀ. 14}5 ἀϊβεγοπιγ. Ῥοτγῆ, 1" δβουϊα Ὅς τεοαὺ (οἴ. 15. 244}} 
Ηο5. 95).--ἅ8. πρὸ πρῦ . . . πῦρ πο}Ὁ] οὐ 73, 
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45.48, ΤΌΣ ΨΟΙΒΘΒ, ΤΑΙ Κρ ἃ ῬΔ80 ἰῃ (80 αἰ ἸΒΟΟΌΓΘΒΑ, 
δθθονδ ΒΒ γοΐοθ ᾽88 ηοῦ ὉΘΘ) ΘΑ Κθηθὰ ἴο, ᾿θ:00 {ἢ} 64 ]1ΔΣη  6168 

θηυϊηθχαίθα ἰῃ νυν. δ᾽, ΖΘΒονδὴ 888 ποῖ ὉΘθη βουυθὰ ὑὶτὰ 107- 
[Ὁ]Πη088, ὮΘΠ6Θ ΙΒΙΆΘ] Ὑ111 ᾶνθ ἴο ΒΟΙΥΘ 8 ΘΠΏΘΙΩὗἑΘΒ ἴῃ τυδαΐ, 

δηὰ {86 ἀϊδαβύθσβ ἀϑβοσί ῃϑὰ ἰῃ ν᾿ δ8 γ.]}} (411 προ 11.---ν.“5 5 
ἔογπι ἴδι5 ἃ οοποϊιβίοη ἴο ν.16.44: ν, 41:48. Δγα ἱπίγσοάυοίογυ ἴο 

ν. 9.68. Δ4ῆ͵ φλαδ ον τερον ἐλθο, απᾶὶ ῥώγεμα ἐλθ6] ν.1δὴ. 530 -- 
Βέσαιδο λοι, ἀδαγζοηθαςέ τοί] ν.1δ, ὍΤῆ ραᾶβὶ ἴδηβα 15 υϑεα (85 
ν.39 ἐπα) Ῥασδιι56 ἴπ6 ογδῖογ ρίδοας ἢ π1561} τη ἱπηαρίπδῦοη ἴῃ {πε 

πια θη ἴπ6 ἀασδίγαυοιίοη ἰ5 οοπιρίοίεα.---46. Σ Ὁ» α τῆρυι απά 

)ῶν α τοοριαἶθ7] α σὴρη νυἱτπαββϑίηρ᾽ ἴο οὐ 5 γἱρῃίΐεθου ᾿ηταγνεητίοη 

δηὰ Ἰιάρτηεξηΐϊ, ὦ :«οογρα6᾽ (439) αἰϊγασίηρ πιδη᾿5 αἰεπίοη, δηὰ 

ἀγουβίηρ' {παὶῦ ἤογγοσ. Οοπηρ. 2031. (23:8)... 454 πῤοη ἐὰν Ξεξά 
)ῶν ουορ] ἴμεβε ουγβεβ νν1}} οἱϊηρ' ἴο 5γ8ε1᾽5 ροβίεγιυ ἔοσ ὄνεσ, 

[ογηηηρ ἃ ρογροῖιδὶ πηοπιπιεηΐ οὗ ἀοὐ᾽β πάρτηεηΐ προη Μ]}- 

᾿ιΪπ655 δηὰ δῆ. ΤΠ ροβϑϑιθ! ν οὗ δὴ υἱζἱπιδία ταρεπίδησε 

δΔηα ταεϑίογαίίζοη (429-81 ,χοἹ"10) ἰς οί πεζὰ σοηΐεπιρίαϊεα ὉΥ ἴῃε 

γντιῖεγ.--4, ϑονυδαϊεέ "01] ἃ5 ννὰ5 [5Γ86]}᾽5 ἀυΐγ : 618 τοῦ. 450) 
- ἐλ 7ογγμίησες, ὅ 0. θυ ἢ 85 ψὰ5 ἄπ ἴο ἃ ἀοά ψῆο μαὰ 
Ἰαν5μεά ὑροη ἰϑγδεῖὶ {πὸ τοϊκεηβ οἵ Ηἰ5 ἰονε (6104. γ,.18 8.ς.), δηά 
βυοῦ 85 νου πᾶνε Ὀεαπ παίυγα!γ γτεπάεγεα ὈΥ [β5γδεῖ, δά τἴ 

οὈογδά {πε ᾿ηυποίίοη ἴο ἶονα [μονδὴ νἱτἢ δὴ υπάϊνϊἀεα ποΑγὶ 

(65 δις.).---Οἰαώπμεες οΥ ἀσαγέ (ὃ 23)] 15. 6514; σοπιρ. Οου 150. 

--ν ναβοηὶ 9 ἐδε αδωπάανιοα ὁ αἱ ἐλέμιρς (05 3:0}] ᾿πυδιοῖ 
Ιεὰ Ιδ5γϑ6ὶ ἴο ἔογρει ἀοά, δηὰ ἴο οδι Ηἰπι ἃ ρτυάριηρ,, μ41} 

ἢεαγίεαά βϑγνῖοα (610-12 4.218.-16)͵.. 48. 4 γοζο οὗ Ἵγο"} ]ετ. 2814. 
49.668. Ὠενεϊορπιοηΐ οὗ ν.48, οὐ πίηρ, ποῦ τεγγγ ἴῃδη 

Ὀείοτο, ἴῃ ἤηδὶ σοηδδαυδποσβ οὗ [5γ86᾽5 αἀἸϑορθεάϊθησα. 

(1.) 49-ὅ7. Φθιονδὰ Ὑ111 Ὀσηρ ἀραϊηδί Ιβγ8 6] ἔγοσῃ Δ [ἈΓ ἃ 
πδίϊοῃ, ἤθσοθ, ἀθϑίχυοίνθ, δηὰ σϑθηῦ 088, ὙΠῸ Ὑ11 ἀθβοϊδίθ 

[16 ΘΟΌΒΊΣΥ, δηὰ Ὀθδίθρθ {86 ἱπηδοϊἑδηΐδ ἱῃ ὑπο ὶσ οἱ [108 πηι} 

ΠΘΥ 710 τϑἀποθὰ ἴοὸ {88 ΒΟΥΣῚ ]Θ ὩΘΟΘΒΒΙΥ ΟὗὨ ΘΟΒΒΌΙΪ ἢ ΠΘῚΣ 

ΤΩ ΟΠ ΒΡ ρ.---49. ᾿ γον ἀγα, ) 9): ἐλ οριαῖ οὕ ἐλ εανγίλ] σοπιρ. 

[5. 536 (οὔ [πΠ6 Αϑϑγγίβῃ).---Ας ἐλο υμἶξωγο ἀἠαγίεέλ (ΠΝ }} ἀεβοιν- 
ἴηρ 15 ΡΓΟΥῪ ἔγομη δίαγ, δπὰ δ᾽ ̓ ρ μι πηρ ΘΕ δηά ὑπογγπΡῚῪ 

η- 18. ΠΊΣΠΝ.. . . σι ΠΠ}] 47:88. ΧΒ, Ὀπῦνσ" Ἴσκ Ὑ3"κ] ν. ὧν. 8δν. δῦ (ς, τ Κὶ, 
857) Ξυρροτὶ (πα οογγεοίίοα Ἴ2:κ (Ὁ. : οἷ 2110) : οορ., μούνενογ, οὐ 7} - 
ἡ Ὁ Ἵ;] οὐ 73. 
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υροη ἰἰ (Ἰοῦ ο536 ,0393. ΜΙ. 2438. Εογ ἴδε τοηά. συπέζωγα, 566 οῇ 

1413, Τα δρργοδοῖ οὗ [ἢ Αϑϑυγίδῃβ 15 ᾿Πκοηθα ἴο [6 5 ΟΟΡ 

οὗ (ἢδ6 584π|6 Ὀιγά πη Ηοβ. 81: δηὰ {παῖ οἵ (ῆ6 ΟΠμαϊάξοδηβ ἰη 

ΗΔ. 18 [6ζγ. 4820 4023, «““ Ῥαγίει ἢ "15 ἃ ροείϊοδὶ νοσζά, οσοιτ- 

ΓΙΏΡ ΟὨΪΥ ἤδγα δηὰ [εγ. 4820 4023 Ῥξ. 1.811(10).- ῆοσο ἐοιρμο ἐλοι 

σλαϊέ ποὲ μπαογεέα»αἢ οἵ. ε΄. 5156, Ιβαϊδῇ ποίθϑ [ἢ βαπιῈ ἔδοϊ 
ἴῃ οοηησχίοῃ ] ἴῃ6 Αϑϑγγίδπβ (15. 2811: 4,419, Βοίῃ {πε 

Αϑϑγυγδηβ δηὰ {πε Ομ ξβαηβ βροΐίαε ἃ ἰδηριδρο---(αΐ η νὨΙ ἢ 

[Π6 συπαιϊίογπι ᾿ηβογιρίϊοης οὗ ΝΙ πανεἢ δηὰ Βαθγυΐϊοη δὰ σγιΐθη 

-σ᾿ῖπιοδ, που ρ ἢ ϑαπιῖο, δηὰ 41Π1|ὲ:α το Ηδῦτγενν, πενογίῃεῖθβς 

αἰβεγεά ἔγοσι ἰ{ ἴοο σοπϑίθγαῦϊν ἴο 6 ἱπί6]]]ρ 1016 ἴο [ἢ6 

[5γ8ε11165.---ὅ0, ΟΥ̓ ,έγοθ σοιρίσμαροσ (Ὁ 1}}] 111. οΥἩἨ σέροριρ᾽ 
σοιυπίδηδησα, Ζ.6. υηγ!θ]αϊηρ, υππιονεα ὈΥ σοηδιἀογαίίοηβ οὗ 

Θαυ!ν οἵ οἱἵγ, ἀεβαηΐ (οἴ. ΕΖ. 24 5 Ὁ; 327 ΠΧῸ "Ῥ)Π) : 580 ἤδη. 
823 (οἵ Αππὶοσῃυ5 ΕΡΙΡΔΠ65) ; σοπιρ. Ρτ. 718 2139 Εςοϊ. 81. ΑἹ 

ππηπιονεά σουηΐδηδηοα πιδᾶγ, τηάδγ ραγίϊουϊαῦ οἰγου πηδίδηοαβ, Ὀ6 

α ““δογοα ἢ οἠδ; διι Ἀγ. γ18 βσῆοννσ ἰπαΐ ἤδγοθπθβα 15 ποῖ ννυδαΐ 

1Π6 Ἔχργαδϑίοη ργορεῦν ἀδηοΐεβ. ὍΤῇῆαε αἰγδοίϊίΐοη ἴθ ψ Ποἢ {Π6 

ΠΔΙΊΟΩ Ψ0}1 αἀἰβρίαν ἰἴ56 1] 845 τηνε! ἀϊηρ 15 ἱηαϊοαϊοα ἴῃ [ἢς 

οἶδιιβδες. ννῃϊοἢ ἔοϊίον .---- το φλαδέ πο γεραγα ἐλο ῥόγϑον οὗ 

ἔλε οἰά, ὧν. σοπιρ. 15. 1318 (οὗ [π6ὸ Μεά65); 478 1,Ὧπ|. 416 “12 

(οὗ [6 ΟΠ] 5 4η5).---ὅ]. Τῆς ἀδβοίδίΐοη οὗ {πὸ δἢεῖϊά5 δηά 
Ὠοπιεβίαδάς οὗ Ραδίβιηε.-- - 4 πῶ λθ σλαὶϊδ ϑαΐ, ὅ.} σοιῃρ. ες. 

5115. ἌΤΠΕ δχργοϑβϑίοηβ 8ἃ5 Ὀδίογα ἴῃ Ὠΐ., ν." 39 γ18,. δ᾽ ΤῊΣ 

βίερε δηά γεδιυοίίοη οὗ {πε βίγοηρ᾽ ρδοβϑβ.----ὔν; αἱ ἐὰν ραζε5] 1.6. 

οἰτίες (οη 1212. ϑίγεβϑ 15 ἰα]4 (1 Ὀοίῃ οἴαυδεβ οὗ [ἢ νεγϑε) 

προη {Π6 Ῥεβιαρίηρ ἴογοθβ ρυγζδιίηρ {(Πεῖὶγ νου ἴῃ αὐ ραγίβ οὗ 

1π6 14η4.----ΟὈνη6 ἀοτυ») 1.6. Ὧ6 τεἀμορα : οἵ. 2030 ----λογοίῃ 
ἕλοις ἐγμδέθ5} 50 6τ. 5}1ὺ͵.- αίὰ φίνορ ἐλ66} (Δ ρετγ., ἃ5 ν."5. Εἴ, 
ὕκυλ|ιγ {Π6 ρΐίορ. (130. 35 διο.).---ὅϑ, 4πὦ ἑάοις «λαϊξ φαΐ, ὥ.} 
ΟΟΠΊΡ. ἴμαν. 2639 εσ. 199 ΕΖ. 5}0,---Ζΐφ ἡγεῖ οὗ ἐὰν τοοηιδ] ν.".---- 

7κ ἐλο δίορο σμπο τη ἐλ6 εἰγαΐζ,ι65ς5 τολογοηοίζὰ ζλίηθ θηοῦν σλαϊὶ 

σίγαϊίοη ἐλ66} ἴἰχὰ ταῖπασ βίγικίηρ ρῆγαβα γοουγβ, ἃ5 ἃ Κίπά οὗ 

τείγαϊη, ν.ὅ5.ὅ17. Δδῃᾷ 5. Ὀογγονγθὰ ἤθηοα ἰῃ 6γ. 199.---54--57. 
ΤΠ δουρπί οὗ ν.ὅ8 15. ἄννεὶϊ προ ἔοσ {πῸὶ ρυγροβα οὗ Πυ5ίγαῖ- 

ἴῃ, ἴῃ ἵνο νὶνια ριοΐιατεβ, [6 ΟἼΔΒΕΥ τανεῦθαὶ οὗ παίυγαϊ 

89, νΌσ"] ἰάϊοιιν. Ξε παϊδγείαπα, ἃ5 Οὐ. 11 422. 15. 419.---δθ., Ἰρὶῦ Ὁ] 
ρεγίρδγ. ἔου ἱρὴ "Ὁ (Ὁ-Κ. 8ὶ 120).---δ2. 10 χη κι ΚΚ. 877 1οτ. το αἱ, 
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δῇέεοίίοῃ, ἴο νι ἱοῖ. 1Π6 βδαναγιν οὗἩ [6 5δερα ψ}} σῖνε γῖβα.-- 

ὅ4, 7 ηΩ6᾽. .. από ἐμαιρομ5] ἁπαλὸς καὶ τρυφερὸς (ἃ). ΓΙ. 

5. 471, οὗ Βαῦνϊοη, ὑπάρϑγ ἴῃ ἤρυτγα οὗ ἃ ἰδὰγ οὗ τγδηΐ, ᾿ντπν 

ἰη 6456 δηά ἰυχυτῦν.----ὐἱὲς 4νγ6 σλαίἑ δ ευἱ αραΐπ5ι] ἐ.6. ᾿ς Ὁ] 
τεραγὰ ψ τ ἀϊδέανουγ, ρτυάρε (159).--- ΤᾺ 6 τοῖΐε οΥ λὲς δοςο») 
τ4106).--ὅθ, Ἡάο λαά πο αὐυεριέμγεα, σ᾽ ο. Ὀεϊηρ ἃ ἰδάγν οἵ 

ΓΔΏΚ, δηά {παγοίογα δοσυβίοπια ἴο 6 Ὀογης ὑροῦ «ἃ ["ῖεσ, οὕ 

ἴο τάς ἴῃ ἃ οδγγίαρε ([5. 4710).---ὅθ--ὅ7. 276») ἐγ σλαϊί δὲ ευῇ 
αραΐηδέ λ6ν ἀμδδαηαῖ. .. αμάᾶ αραΐηδέ λον αὐον-δίγέλ, δ ο.] ἴδε 
ΘΧρΓ ϑϑίοη 566 Π15 ἴο ὃδ6 υδεἀ αἰ γε η Εἶν ἴῃ [Π6 ἔνο νογϑαϑ : 51ὲ 

Μη] ρστυάρε ἢδγ Ὠυπδηά, παῖ 5οῦ, δπὰ ἢοσγ ἀδιρδμίογ, ἃ βῇδγε 

ἴῃ ἴΠ6 ρ΄ ΑΞΕΥ γαραϑί νν ϊοἢ 5ἢα 15 ργαραγίηρ ; 586 Ψ1] ργυάρε 

ποῦ δίϊεγ- ἱσίῃ, δηὰ ἤογ ομ!άγθη τ οπὶ σα πιᾶῪ Ὀεδγ ἀυγίην 

{π6 5βίερε, Ἔνθ (ες ογάϊηδγευ ἰγεαϊπιθηϊς ψνὩ]οἢ, 85 ἃ πιοϊδετ, 

516 νουϊὰ πἡδίυγα!Υ σιν ἴδηι, ρυϊζρ (Ὧ6 οπδ οιι οὗ 5:65 Ὡϊ, 

δηά ἐοηαϊγ σου βἱηρ [Π6 οἴδαῦ; ἴῃ Ὠεγ νναηΐ οὗ 4}1} ([ῃϊηρξ 5ἢς 

1] εαἱ Ὀοϊῃ βϑογεῖγ. [Ι͂η ᾿Πυδίγαϊζίοη οὗ ἴῃς ἔδοῖϊῖ, 5εὲ 2 Κ. 

628. 1.4π|. 410 (οἵ. 2390); 4150 ]οβερῇ. 2. Δ νἱϊ. 21. 

(2.) ὅ8-68. ὅθδονδι ἩΠ11 Ῥ]αρυθ ΙΒγ86] τ ὶτ Θχ δοχ ὑ ΠΔΣῪ 
8ΔΠΙΟΟη8, 8ηἃ ΘΥΘῚ ΓΙΘΪΟΪ66Θ ΟΥΘΣ ἔδθπι, 0 ΘΧΡΘῚ ἔδθχηῃ ἔγομι 

ΠΟΥ Ἰαπᾶ ; ἢΟΠ161088 8ηἃ ἢ.}61}1688 διποηρδὶ [86 πδίϊοηβ, ΟἿΣ 

118 Ὑ{1 Ὧθ ἃ Ὀυχάθῃ ἰο ἔπθιὰ : [86 ΒυΣΥ  ΟΣΒ, 818}, οἰδβγοὰ 

[ὉΣ 8810 ἱῃ 8) Εἰργυρίΐδηῃ 818 υ0-Ἰδτκοῖ, ΜὙ1]1 πὰ πὸὴθ ἴο 

ΡῬυΓΟΙ 486 ὑ801}.---ὅ8. Τῆς Υντγῖογ θερίηβ ἢἷβ οἰοβίηρ ραγαριδρῃ 
ΙΓ νναγηϊηρ᾽ [5γ86] ομσα δρ δίῃ (οἴ. ν.1ὅ- 45) οὗ ἴῃς δία! πηβῖδίσε 

ὙΠΟ [ἴ 15 γεῖ 1 115 ροννεῦ ἴο ἂνο!ά.---{42 ἐδ τοογας ὁ. ἐλῆς 

ἰατο] 1719 273. 8 20385(29) 3113 ,γγ,46. 7ῆαξ αγ6 τουγίζέεη ἐπὶ ἐλὲς δοοὶ) 
οἵ. ν.Ἱ 2019. 20. 20 (20. 31. 27) ,ο0Ὁὁ, Τῇ δχργθϑϑίοη ἢΔΥΓΠΊΟΏΣΖΕ5 
ππρογίθοι 'γΥ ἢ 419 ( Πεγα Μοβαβ 15 ἢιβδί ϑαϊὰ ἴο δδνε 
““ανγ ἴδῃ "της Πευζοτοηοπ)ὶο ΔΨ); δηὰ Ὀεΐγαυϑ [Π6 ἔδοϊ τῃδῖ 

Ὠαυϊογοη ΠΥ νν85 ἔγοπι [ἢ ἢγοί ἃ τογίζέοη ὈΟΟΚ..---7 λὲς ρίογίοες 

απο )ραγζμῖ παηιο] οἴ. (οἵ αοά) 10]7.---ὅ9. ΤΠ ““ ραριιες,᾽" Ὄχέγα- 

88. νῦν Ἵ2 1] ἴογ {πε ροϑιείοῃ οὗ Ἴ2, οἷ. οὐ γ14.---855. 09 ΝὉ Ἴὐκπ "53:] 
1. “" ἔγοιι ἰδεῖς οὗ (ο 158. ς1δ) οὐιθ᾽ 5 ἰεανίπρ' δίπι δηγτίηρ, ᾿Ξ θεσδυβα ποι δίησ 
8 Ιεῖ ἴο πίπι. Ἴδα ἱπιρ!οῖς 5110]. οὗ ὙΚΟΣ 5. Λα (ΟΠ 1632): Ἴκδἢ (οἷ. 95) 
Μη1 Ὀς ἰηϊοηάδοά 495 δῇ ἡηλβ ἡ. ψ τ ἀέγεφ; Ὀσΐ πο ἀοιϊδὲ Ἴ' καὶ 5ῃουϊα ὃς 
ρνοϊπίοά (56ς οἡ 42 73}).---86. 2.5] ἴογ ἴδε ἱηνεγθίοη (Πϑ2ν 3 χη νουϊὰ θὲ ἴδε 
πογα] ογάοτ), οἷ, [5. 495 7υά. οὔ (τ. 8 208. 2 Οὖς.). Τῆς ἰηΐ. δδς. 
(ἰτγον.}), ἃ5 5. 422 (6-Κ. 8 112. 10). 
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ογάϊηδγυ, πηδηϊ οὶ, αηα ρεγϑιϑίθηϊ, ἢ νὨιοἢ 6 πονδῇ Μν}]}}, τη 

[δὶ οΔ56, 4ΠΠοἱ [5τδε].---“αζο ἐὰν ῥίαρμος (εγρ65) τοοπαεγζμ 

(ἼΠΙΘῸ δι55Π}}] ὦ δ. ἀπυβυδὶ, Ἔχοθρίϊοπδὶ ἔοσ {πεὶγ βανογγ δπά 
σοπίηυδησα (111. «οὐδ αἰϊδέϊιρμῖσα, πιά ἐχέγαογαϊπανν: (ἃ 

ΘΧΟΘΙ ΛΕ παραδοξάσει) : οἵ. 15. 2914 ᾿οῦ το]ό.----ίαρμθε] 1}. 

“ἰγοζες Οὐ σέγίρες (253)---ποῖ ἴπῸ τνογά υδεα ἴῃ 248 (3,3))----50 ν.6] 

2021(32). οἵ, 1,ἐν. 2651 (Π3 ὈΞὉν ΒΌ"), 15. 15 (“" ἔγεβδῇ ϑίγιρθ  " 
ΕΝ. »"αγρ.ὃ}, ]6τ. ΟΠ (““ νουηά5 ἢ), εἴ. τοῦ (““ρίαρυες ἢ), 3017 

(““ νουπας “), ΡῬγ. 2οϑὺ (“" βίγοκβ "). [Ιἰ 15 (6 βυδϑί. σογγε- 

ϑροπαϊηρ ψ ἢ τἢς ογαϊπατυ νοῦ τοηάογοα ορεζο (Π3Π).---ΟΥ̓Ὠ 

ἐονρ' οοπέΐαηοο (Ὁ). }2}] 1. σοοωμνγεα, 1.6. σοπϑίδηϊ, ρογϑἰβίεηϊ; 
σΟΠΊΡ. Οὗ τπἱηῈ81Π|Ππρ᾿ νναΐοσβ, 15. 2216 [6γ. 1518, ἴὔξυδιν ἴῃ ἃ 

πιογαὶ δρρ]!οδιίοη, ““γυπίνογίῃν," “ἐλ π{ὰ]."--Ο0. 4554 ἀδ 
-οὐἱἑ ὀγίμρ' δασζ πῤοη ἐλδε αἱ ἐλ6 ἀέσοαξες ὁ Ἐρ»}4] ἔγοπι τυῃίοῇ, 

ἴῃ ἴΠ6 ὄἀνδηΐ οὗ 5γ61}᾽5 ορεάϊδηςε, Ηδ πδά ργοπιὶβεά ἴο ἜἼχεηιρί 

Ηἰ5 ρδορῖς (η15, ἢ ποίε).--- λτολ ἑάοιε ἀγεααδ51) οἷ9 ---- 

Οἰσανο) ν.31,--- 1. Ενεη 5᾽οἴζηεββαβ δηά ρίδριιθβ, ποῖ Ἔχργεβϑῖν 
παΑπιοά ἴῃ (Π15 ὈΟΟΚ, ψ1]1 6 Ὀγουρθ τ ὕροη ᾿ϑγϑαὶ, ἴῃ ογάσσγ {παῖ 

15 ἀδϑίγυσεοη πιαὺ Ὀ6 5Θουτγαά.--- δήοΐηθες απο ῥίαρμο (ςἐ»1ῤ6)} 

50 [6ζγ. 6}.---7Ὺὲ δοοῖ οΥ ἐλὲς ἰα:ο] 1.6. Ὡδεϊογοποπὶν (οἴ. 15). 
ΕἸξαννῆογα (ἢ6 ἐχργαϑϑδίοη ιἰϑϑα 15 “115 Ῥοοῖκ οὗ ἴπεῸ ἴανν,᾽" 

2020 (21) 400 4136 705, 18.---- ζὕμεέ λοις δο ἀδεέγονφα} ν.30. 34. 46. δ], 
--ΑαὙ2-64. εποε ἰβγβϑεῖ, πονν 50 ρορυΐοιβ (110), νν1}}} θὲ Ἰεὔξ ἔδνν 
ἰῃ πιυπιῦογ; ἔογ [οῃονδῇ, τνῖο οπσα γαὐοϊςβά ονοῦ 1 ἴο ργοπιοία 

15 ργοβροσγιίυ, Ψ1]1 {Πδη γεὐοῖοα ονοῦ 1 ἴο τυΐη ᾿ἴ, δηά οχροὶ ἴἴ 

ἔγοπι 115 ἰδηά.---6 2, ἴδιο ἐμ πρρηδο᾽}}] 50 43. ΑἩὄὔ γενοῦβαὶ οὗ 265. 
--“7ηείοαα οΥ γο7 δεΐηρ᾽ (ὈΓΤῚ ες ΠΠΠῚ) ας ἐλθ σέαγς οΥΓ λεαυδη 
"ον 46] τἰὸο- βϑοαιδα ἔλοις ἰδέ πο ἀδαγἄθη, ὧὥο.] ν.45, 
οἵ, ν.}δ͵---ΟΘ8, Δ εγοϊσοα ουϑν γοι ἐο ο νοι ροοί (810)] 2090 7εγ. 4.24] 

(Ὀοϊἢ {1Π165 ἴῃ ἃ ργοπιῖδα οὗ γεβίογδί ου).---- 70 τιμεέζίῤἧν γομ] τιῦ 

η13.--- Υ͂ο σλαϊὶ δὸ ἑογπ ἀτοαν 7 ον ἔλθ ἰαημα, ὅσο. οἵ. ν.31 616 }05. 

2313. 16 76Γ. 2410 2 Καὶ. 1733 2931 (ν ἢ αἰ εγαηΐ νογὈ9).---- λέλον 

λοις ροεεέ ἐγ, ὅσο. ν.31,- 64, Τῇε ϑιιγνίνοτα, ἀγίνεη ἔγοπι {ποῖσ 
Ἰαηά, ν11]1] Ὀ6 ἀϊπρεγββά ἴῃ δνθῦυ αυδγίογ οὗ {πὸ δαγίῃ, δηά ἴἢδγα 

βίη σοπιρίδίοὶΥ ἱηΐο μαδίμθηϊσπι. Οοιρ. 45171.---δλαί σοαζζον 

8θ. ηῃ120] Ο-Κ, 8 οἱ. 3 Ε.--Θ0. 5112] δὴ ογίπορτ. ναγίδίίοη οἵ "110 (7}Ὁ), 
εἴ, ση. 4γ) (πνὉ): Ἐν. ὶ ι6Ὁ.---Θ2. ἘΨΌ 103] 45 265.--- 68. ὨΠΠῸ}] Ῥγ. 2532 1ς 5 
Ρ5. ς2ῇ; Ε7γ. 6}} (Αγαπι.), οὔ ἃ θσδηιν ῥηἠρ ουἱ οἵ ἃ ποιεῖ. 
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ἐλθο απορρ᾽ ἐλε 2εοῤ[θ5] ἃ5 4315 [6γ. οἱ (16) ΕΖ. 2215; ἴ,δν. 2633.-- 
ἔγοηι ἐλ6 ογδ οηα οὗ ἐδδ ἐαγίλ, 0. ἃ5. τ480).---Α πα ἐλονο ἰήσα 
λα τόγυθσ οἱλθῦ ροᾶς . .. τοοο αμαᾶ οἰοη6] ν.86 438. γΡλπλ 
ἕλοις λαϑδέ πο ἄποτονι, ὧ.}] 1310 ὺ (ῃβησα [6γ. 19! 443) : οἷ. 2855. 
-αὅ- 67. Α ρονογῇι! δηά ργαρῇῃϊο ἀδϑογιριίοη οὗ [5τδοῖ᾽ς οοη- 
ἀπτίοη ἴῃ ΟΧῆα : ΠΟ ρεδοα οἵ γϑδῖ; πδνϑι-οδαβίηρ δηχίεῖν δηὰ 

ΒΌΞΡΘΩΞΕ; [ἴθ ἴῃ ρεγρεῖιαὶ Ἰδοραγὰν : {Π6 ργοβαηΐ πποηαυγαῦϊε 

Ὀδοδιι56 ἔγσγαυρῃς ἢ ρ6Π], [6 ἔαΐατα ἢ]1εα ὉΥ ἴΠ6 ᾿πχαριπδίοη 

Μ᾿ ἀπάεδηεοα ἰογγογβ.-- -θὅ. ἴσυο πὸ γϑροςο ("ΣΎ ν)] 15. 34} 
(““5εῖ:16). Α τᾶγὰ νογά, οηἷγ εβϑίδβ [6γ. 213 4γ6 κοϑϑ 15. κτ' 

([ῃ6 οορῃηῃδίε Ξυδϑι. 15. 2812; Τεγ. 616)7.---ὐδεέζμρ.ῥέσσε 707 ἰδὲ 

οἶδ οὗ ἐὰν 7)0ο1] ἀπ. 89.---ΑἩ αρτέα σα ἀδαγέ] οἴ. τε νεγ ἴῃ 25 
2 5. το] (ΑΝ. 1838 “«τησοῇ πιονοά ἢ Εχ. 1514.-- 4 »0 ,αἱέπρ οἱ 

6γές (Ὀ)}» .23)] ἴθ {π6 ναίη δχρεοίϊδιϊίίοη οὗ γε! εῖ. ὍὙἼς Ἔογεϑ ἅτε 
βδϊα ἴο “" [411 ψ ἤδη [ΠῸῪὺ Ἰοηρ᾽ Εἀρ Υῖν ἔογ βοπιθϊπιηρ', ἐσ ρθοῖδιν 

1 τῆς Ἰοηρίηρ᾽ Ὀ6 ἀϊδαρροϊηϊεά : ΘοπΊρΡ. [6Γ. 140 [οὉ 1139 1»γ5 [,4π|. 

211 41 Ἐς, 6ο' 110133; δηά δὔονε, ν.83. 966 αἷβδο [,δν. 26] 1 5. 

238, οἰϊαά ἴῃ {π6 ποχέ ποΐβ.--- ἀηπΩ ἐαηρμίολέρρ 97 δομέ (Φ ἘΣ) [3.1] 
ζ.6. ΜΨΑΒΓΠΡ᾽ ΑΜΨΑΥ οἵἉ [Π{ (οη 1233, [πΠγου ρΡῊ σοπεϊηυεα δηχίιεῖν, 

οὐ Οἴδασ οᾶιι56 : σοπΊρ. 6Γ. 4135 (ΕΝ. ““βογγον αι"; γαῖΐδεγ 
ἰαηρμελίηρ, νὶΖ. ἰὨγΟυΡὮ ννδητ); [μαν. 2618 4] ν}}] ἀρροϊηϊ ἴδγτγοσ 

ονασ γοῦ, ὄδνδῆ σοπϑυπιρίοη πα ἔδνογ, σδιιβίηρ ἴῃς ἄγαβ ἴὸ 

[αἱ], ἀπά 1π6 5οὺἱἹ (116) ἴο ἰδηριυ δα (ἘΣ) ΠΙΣΤΌΝ ὈΣΨ Γή550); 

ι 5. 283,.-. 66. 7Ζὰν ἐΐ78 «λα λαπρ ἵπ ἀομδέ δέον ἐλθέ (Ἴι Υγι 
ἼΣ δ᾽ Ὁ" 50) [1|. ““ 58.411] Ῥ6 πηρ' υρ ἔοτ [66 τὴ ἐγοηξ,᾽ 2.6. 5841} 

Ὁ6, 45 1ἴ ψψεγα, ξυδρεηπασα ἴῃ ἔγοηΐ οὗ ἴ[Π66 προη 4 {πγεδᾶ, νιοὶ 

[ῃγϑαΐθηβ ἜνϑΥυ πιοπιοηΐ ἴο ὈγοδΚ.--- 4,6] λοις «λαϊξ πο δείϊετε 

ἐμ ἐὰν {176} 1.6. 5410 ἐχρεοῖ ὄνθγυ πιοπιθηΐ ἴο Ὀὲ (ἢγ ἰἴαί. ὍΤῇῆὲ 
5ΔΠΊ6 ρῆγαβα ἴῃ οῦ 2422, οὗ ἃ δἱοῖς ἵδη, ῆο 85 δραπάοπο 

411 Ὧορβα οὗ τεοονεογυ.--- 67. 7). 26 τιορριΐρηρ ἐλοῖε σμαΐξ αν, 
Ῥροια 1 τοογὸ ουόῃ αμᾶ αὐ ουοη ἐλοι σλαϊξ σαν, Ἡγομζαϊ ἐξ τοότε 

»πογηΐρρ 7 τἢ5 ρΎΔΡὨΙΟΑΙΪΥ 15 {πὸ ΔΡΌΠΙΖαα ὑποογίδι νυ, ῥτο- 
ἰγδοϊβά ΌὉγ ἀδὺ δηά Ὁγ ηἱρῇῃῖξ, ἀδριοῖαά.---}Ὸ»γ, 26 )εα.7 ο7) ἐλῖπε 

ἀσδαγέ τολῖολ λοις σλαΐέ 7ρα»γ, αμαὶ 70» ἐδθ σἰρλέ οὗΓἹ ἐλέμεξ ἐνὲς 
τοὐϊολ ἐλοι ἐλαΐέ 566 (ν.84}] Ὀδοδυβα οὗ {π6 ἱπιδριηθα ἕδγγογς οἱ 
{π6 [αΐυγο, δηά [ἢ 6 δοΐυδὶ ρδγι]5 οὗ {π6 ργθϑεηῖ. Οοχρ. ἔογ ἴδε 

88. 13] οπῖν ἴιογο. ---θθ. Ὁ] (ἢς ἀδί. οἵ γείδγεπος (Εχ. τοῦ 105. 25 [υἀ. 
1695 2 5. 15 2 Καὶ. 43 δτς.).---5} ἐπ ονέ: Οη. 2116 Καὶ 353 4 
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βσθπογαὶ [πουρπΐ, [μον. )όϑθί. (στουπα]655 ρϑηῖϊος ἴῃ ἴΠ6 ἰαηα οὗ 

6Χ116).---Ο68. Τῆα ἤπδὶ]ὶ βοῆς ἴῃ ἴῃς ἀγαπᾶ. ὉΠα βιγνίνοτα νν1]] 

Ὀ6 Ὀγοιρῆς Ὀδοῖ ἴο ἴμ6 ““Ὥουδε οὗ Ὀοηάδρε,᾽" ψνῇῃϊοῆ, 45. {πα Ὺ 

μαά ἱπηαρίηοά, δηὰ δ5 ἱπάθεά 16 ῃονδῃ Πδά ρυγροβεά, {παν 

δά [οἷ Ὀεπηά {Π6πηὶ ἔογ νοῦ: παν νν}}} ον {ποιηηβεῖνος {πο γα 

85 5ἷανεβ, Ὀιξ Ἔνθ {Π61Γ ΘΠ ΠΊ165 ΜΙ] ἀγεδα ἴο Ὀυγ ἴπαπὶ; 4]] 

θη Ψ1]1 σἤυη [Π6η|, 45 ἃ ρεορῖβ ὕὑροὴ ννῇοπι ἴπΠ6 οὐγοα οὗ αοά 

ν 5 101γ τεϑίβ.--- 7 σλίῤο] 1.6. (ργοῦ Ὁ] ν) ἴῃ β'ανθ- 4116 γ5. Τῆς 
ἰάδᾳ ἰβΒ ποῖ ἰπδΐ {πὰ ϑυγνίνίηρ Ι5γαθ 65 νν 1] Ὅ6 Ὁγουρῆς ἴο 

Ἐρυρὶ πιϑγεῖν δ5 6χ!]δβ, Ὁ δι ἴΠοΥ 1] θ6 Ὀγουρθΐξ ἔπογα ἴο 

6 5οἷά 45 βίανθϑβ, [6 “" βῇρ05 " Ὀείηρ ἴῆοβα οὗ ἴῃς Ῥῃοδπιοίδηβ, 

ἍΠῸ οσδιτιεα οἡ ἃ ἰγϑάβ ἴῃ βἷανες (Απὶ. 19 ΕΖ. 2718 [οδἱ 46), δπά 

δα σοπλπιεζοῖδὶ γεϊδίοηβ ἢ Ερυρί ([5. 233).--. 8} ἐλο τοῖν 

“οὐδ ο 7 7 βαϊα, ὅσ᾽ ο.} οἵ. τ1γ16, ἢ (δ ποῖα. 

69 (ΧΧΙΧΣ. 1). Βυνθδοσίρύΐου ἰο 086 ὨθΘαϊθσοποσιΐο 10 1818 ὑ10ὴ 
(6. ὅ-20. 28).---7ΤΖἄδεε αγὸ ἐδδ τοογας ο77 ἐΐλδ σουσηπαρ, ὅσο. τῇς 
Ῥύοῃ. λδϑθ τΆΔῪ Ῥοϊηΐξ ᾿πα γε τΥ Ὁδοϊκναγάς οὐ ἔογιναγάς (οα 

11); δηά ἰξ ἰ5 ἀϊβριϊεαὰ νῃαῖμογ [6 νοῦβα γοΐεγϑ ἴο ννῆδί [85 

ρΓΘΟΘάΘά, ο. 5--26. 28, οἵ ἴο ννῆδί Ο]]οΟνν5, ο. 29-20. Τῇαδ [ΟΥΠΊΘΓ 

νίενν ἰ5 {πὶ οὗ Κηοῦ., Κυδηεη (76χ. ὃ 7. 21, 2), Ννεξίρῃαί, 

Ὀ. 104; ἴδε Ιατίεγ ἰπαΐ οὗ Ἐνναϊά (}175ζ. 1. 122), Καὶ], Ὠ111π|., 

Οδι. ὍΤηα ἔογπιοσ νίονν ἄρρϑδγβ ἴο δε (Π6 ρῥγϑίδγα!α οῃδ. 

ΤΠ οχργαϑϑίοη "“ποογς οἵ ἴπΠ6 σονδηδηΐ ᾿" 1Π1ρ1165 ἃ βρβϑοϊδοδίϊοη 

οὗ πε ἴεγπηβ οσ σοηα!οης ἴο Ὀ6 οὐβεγνεά Ὅν [6 οοπίγδοϊϊηρ 

ραγίε5 (οἷ. ἔχ. 4428.2 Καὶ. 2332.3 76γ. 118.6. ,418); δηά ἰξ ἰ5. βδἱά 

2030) ἰῃδιὶ {π656 ““νογάς ἦγε ἴο Ὅ6 οὈβεγνοάᾶ; διυιῖ πο 5ἰδίε- 

πιοηΐ γοϑρδοίηρ ννῦδί {παν σοιηρτγὶβα 15 ἴο Ῥ6 ἔουπά ἴῃ ο. 29-40; 

ἰ ἰ5 ἀϊπῆουε ἐπογεΐογε ἴο ππαάθγϑίδηα ᾿ονν 2809 (2091) σαη ὃὈς 

᾿πἰο πε α 45 8 βϑυρεογβογιρίίοη ἴο ο. 29-20ο. Οη δα οἴποῖ δαπά, 

ο. 5-26. 28 5 οσσυρι!οά οηζγεῖν ψ ἢ δὴ ἀἜχροβ)ίοη οὗ (6 [6 ΓΠῚ5 

οὗ ἴπ6 σονϑηδηΐ: 50 ἴπαΐ 289 (291) τγοι]ὰ 6 δῇ ἀρρτγοργῖδίβ 

δηα παίυγαὶ βυρβογιρίίοη ἴο 11.--- 7. 2λὲε ἑαπα οΥ Μοαδ] τῦ.---- 
Βεσίάδ δε οουσπαπέ τολίολ ὧδ τπααΐδ τοῖξὰ ἐλοηε αὐ Πογεῦ (13}} 
{ῃ6 οσονερδηΐ πιδάβ δἱ Ηογθῦ 15 αδἰϊιιάεα ἴο πη Ὠΐ. 55:8; {Π6 

σοονεηδηΐ ᾿πΐο νυν! οἢ ἰσγδθὶ Ὧἣ85 ὕονν δηΐϊεγεά ἵπ Μοδὺ (2617: ; 

οὗ. 291162), ψν 6 ἴῃ ραγί Ιἀεηίοαὶ ἢ {πᾶῖ, 15. ἸΑΓΡ ΟἿ δη 

Ἔχίθηβίοη οὗ ἰΐ, Ἔδπιδγδοίηρ πΊΔηΥ αδπηίγεῖὶγ πὸνν ταρυ]δίίοῃβ : 

{πῸ ἔννο σοονθηδηῖβ τὸ δοσογαιϊ ρο]Υ αἰδιϊπρι  πηεά. 
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ΧΧΙΧ.-ΧΧΧ. ΜἭοςοςσ 7 ἀιγα 2 ίδεοιδο. 275γαφ 

,2ρο»»ν"αδέν εαὐρα πον ἐο δη267γ τρΐο ἐἦέ Ζ2)εμέέγο- 
μπορεῖς (ονεμαηέ. 

Τῆς Ὠευϊογοηοπιος Οοάς δηβ ἢ ο. 28. Ο. 209-320 15 οὗ 

[ἢε πδίυγε οὗ ἃ βυρρίεπιαηῖ, ᾿Π5]ϑίηρ αἰγεβἢ ὑροὴ {π6 ἔμπάα- 

πιοηΐδὶ ῥγποῖρίς οὗ ἴἢ6 Οοάδ, νὶΖ. ἀδενοίΐοη ἰο απονδῆ, δηὰ 

οΔ]ΠἸρ ὑροὴ ἰΙϑύδοὶ ἴο γ᾽οϊὰ ἰογαῖ δ] ερίδμοθα ἴο . Τῆς 

ἀιβοουγβα [4115 πδίυγα!ν ἱηῖο ἴπγθθ ραγίβ'αὶ [Ϊπ τς ἢτεῖ, 

Μοβεβ, αἴαονγ γοίδγγιηρ ἴο ννῆδί [ϑῃοναϊ, 845 ἄοπα ἔογ [5γδεὶ 

(291-85. (2:9), ταπιη 5. ἴπθηὶ {παῖ ἴπ6 ρυγροβε ἔογ μοῦ [ΠΟῪ ἀγα 

πονν δϑϑεηῖεα ἰοροῖπογ 15 {παῖ ΠΟΥ ΠΊΔΥ επΐογ βοϊαπληΐγ ᾿ἱπίο 

σοναηδηΐ νι Ηΐηι, δηα νναγη5 [ἢ 6πὶ αἰγαϑῇ οὗ (6 αϊσασίγοιβ 

σοηδβδαϊδηοῦϑ, πο ἀρ πδίϊοπδὶ γυΐη δηά 6χι8, νν]οἢ ἃ Ϊαρ56 

ἰπηίο ἰἀοϊδῖτγν νν 1} ἱπανι δον δηΐ411 (299-38 (0:29). 1ῃ τῆς Ξεοοπά, 
᾿πιαρὶπίηρ' (6 [Πγεαϊεησα δχὶΐα ἴο ανα ἰδίκθη ρίδοθ, 6 ργοπλῖ5εβ5 

ται ἀνε ἤδη, ᾿ ἰσγδοὶ β᾽ ΠΟ νυ γαρεηΐβ, ᾿ μονῇ νν1}} ἀρ αΐη 

γοοσῖνε ἰἴ ᾿ηἴο Ηἰ5 ἕδνουγ, δπὰ γεβίογα 1 ἰο {π6 ἰδπὰ οὗ ργοπιῖδε 

(301-10) ; ἴῃ {Π6 {ῃιγά, ἢ6 δ π|5 ἀρ, ἴῃ Ὀτίαξ Ὁ ἰογοῖδῖς ννογάς, 

(πΠ6 ἴννο αἰζεγηδίινεβ ρἰδοθά Ὀεΐοσγε ἰϑγδεῖ, [16 δηὰ δρρίηθϑϑ 

Οὐ ἴα οπδ 51:46, ἀδαϊῃδ δηῃηὰ πιϊϑέογίιηθ οὐ (δα οἷδογ, δηὰ 

δά)ιγεβ ἴΠ6 παίίοη ἴο οὔοοβαε νυ ϑεῖν Ὀεΐννεθη ἰπ6πὶ (4011-30), 

Ιη {πε86 οδαρίεγβ, ἴπ6 οοηηδοίίοη 8 δοπιαι πι65 ἱπιρεγίεςϊ, 65ρ. Ὀείννεδη 

4010 δΔηὰ 4011" (966 οὐ 40}); βενεγδὶ νογὰβ δῃὰ ρῆγαβϑε οσουγ, ποῖ οἶποῖ- 
γυῖα Τουηά ἴῃ Ὠΐ. (Ὀ1Π1π|. ἠοῖε8 δ'3ση )οδῦ), πὺκ οαΐλ, ἐνεῤνεοαξέονε, 2031. 12. 18. 
19. 3013. 14. 13. 30, 21) 407, ἑαοϊ-δίοοῖς ἀπὰ αεέεσέαέέοτις 2018 (Ὁ, 'σλ)}» 2017 8. πγγοσ 
εἐμδδογηεριόδς 20.8 (19), ἣκ 1.» ἀπὰ πῦο 20}9 (5), πὴ πὸ ευΐ] 200 1), οὐ κῦπη σέοξ- 
πέσδες 203 (3), γογεαξζό {δε οουεριαηξ 205 05), ΤΣ) ῥἰωμεῖ εἴ 20 (8), π’15 ἀγίυε 
σῶαν 420}; δηά (ἢς ρῇγαϑοϑ 298 (6)". 17 (18)5. 18 (19)}}. δ) (Βα ροίηϊβ οὗ οοηΐδοῖ 
1} Πεγεπιιδἢ τὰ πιογα ἡυπιόζγουβ ἤδη υδυᾶ]. Α αυσδίίΐοη ἴδυ8 ἀγῖβες, 
ὙΠποῖπον (πα ἰοχὲὶ 18 ἰπὨγουρμουΐ ἴῃ 115 οτγἱρίηδὶ ογάεγ, δὰ δεῖποσ ἰὶ ἰα 
οηἰίγεῖϊγν ὉΥ ἰἢς 8άπ|6 δπά 48 μα Ὀοάγ οὗ Ὠΐϊ. : 866 μὲ [ηϊγοαυοίίοη, 8 4. 

ΧΧΙΧΣ, 1-8 (2-9). Μοδθ8 σϑυιληὰδβ 8.6 Β:8011068 οὗ 81] δαὶ 
δολονδὴ 88 τουρηῦ [Σ ὑμθπι, ἔγοσα 116 ἔἶχηθ οὗ ὑπο ὶσ ἀθῖνοσ- 

8060 ἔτοπι Εἰσγρύ, ἰουπαὶηρ ὌΡΟΣ ἰὺ ἃ τϑηθθαὰ Θχπμογίδιϊοη ἴο 
ΟἾΘΥ͂ 0 ψοχὰβ οὗ [16 οονθηδηὶ.---Τ Ὡς ρΑγαρταρἢ ἰ5 ἃ τεσαρὶτυ- 

Ιαϊίΐοη οὗ ἴπε βσυθβίαδπος οὗ δδαγ]εῦ ρᾶγῖβ οἵ Ὠϊ., βἰαϊεά ἰδγρεῖν 

ἷἴῃ {86 584Ππ|6 ρἢταβθοΙορΎ.---ἰ (9). πῶ ἤοδος οαἰοα τρΐο αὐὲ 

7 γασὶ (11), απ σαϊαῖ ριέο ἐλ 671] ἜΧΘΟΙΪΥ ἃ 5 51.-- ὲ (επιρἢ.) λαυε 
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σέο", Φ .} οἴ. 705. 243 (3); α'5ο ο. 112.-- -Αἱν λας )ελουαλι ἀϊά, 

ὥο.] οἵ. 180 4510 γ18. χχδίς ; Αἴ5οὸ 421 43.---βογονγα γον» 6»65] 180 

4531. 92. (8). 7.6 ργεαέ γουΐρρε, ὦ 0. 48 (ψἤεγα 56 ηοίο), 739. 
-- Ἡσρλιιολ ἐδλήμο ἐγδς σατο 49. 719 τοϑ!,---8 (4)ὴ. διέ μλουαὰ λαζὰ 

ποΐ οἵυδη: γοις ἂρ λδαγέ ἔο ἄποιυ, ὅσο. ἴῃ ἀδαγέ 15 παπιεά 85 ἴῃ 
ογρδη οἵ υηάεογεοίδπηαϊηρ (οη 429); 216 ὁγὲς αἀπὰ 2026 ΘαΥΣ τὰ 

παπιαα 45 ἢἤριγαοβ ἔοσγ ἴΠ6 σαρδοιυ οὗ πιογαὶ δπα ϑριγιΐαδὶ ρεγ- 

σαρίϊοῃ ([5. 610 4,28). ϑγδθ]᾿ 5 ρεύνδγβθθῃβϑ (οἴ, οἵ: 3, (Π8 

τηδδηΐηρ πηιισῖ Ὅ6, 845 ΟὈΠρεά Ποπονδῆ πιἰπογῖο ἴο ἀθαὶ ἢ 

ἰῖ Δοοογα!ηρῚγ (Ρ5. 1821 (26), δΔηά ἴο νυ Πο0]α ἔγοπι [ἃ (Π6 ροννοῦ 

οὗ δρργεπεηάιϊηρ ργοροῦῖν {πὸ ἀυῖῖ65 νοῦ ι15 τγοϊδίίοη ἴο 

]εμονδῃ μά ἱπιροβεά προ 1. Οοπίγαβσε {πὸ ἤορε οἵ 5526 (29), 

δΔηά {πεῸὶ ορροκὶία δοίΐοῃ οὗ θποναῖ, αἰΐζογ [ςγαρὶ 5 ρϑηϊΐθησα, 

ἴῃ 4,06. Τἢδ γεπιδγῖκ ἰ5 οΐ νϑγυ ἱπεϊπγαίοῖν οοππδοίοά νυ ϊτῃ ἴῃς 

σοηΐοχί, δἀπαά πιυδί Ὀ6 τεραγάθά δς ρδιδηϊμαίοδῖ: [5 ΎΓ8 615 

Ροϑββαββίοη οὗ {π6ὸ ογρϑη οὗ ρῆγϑιοδὶ εῖρῃὶ (ν.5.(9) βυρρεβῖβ {ΠῸὸ 

1πουρδξ οὗ 115 ἀδῆοσίδηου ἴῃ {πὸ ἔδοιγ οὗ ϑριγιίυδὶ! ᾿πϑιρῆϊ 

(οοπιρ. ἔπε βᾶπιθ οοηϊγαβί, [6Γ. 521 15. 4229 4.28).---4 -ὅ (δ-θ). 

ΤΠε Ὀίνϊηε συϊάφηοε ἴῃ {πε νν] Ἔτη 655. --- (δ). 4πῶ 7. ἐεα γοτε 
,)ργέν γονῆς ἐπι ἐδ τοΐ ἴθ γ7ι055] υδγδαζύε ἃ5 Ατλ. 210, ἀπά ποῦν 

45 [) 1. 82, οἵ. 27. Ετοπι ν.δ(δ)ῦ, 11: Δρρθαγβ δαί {Π6 ῥγοποιιη 

τοίεγβ ἴο αοά (566 οἡ 7).--- γο"7, οἱοέλος λαὺυσ ποΐ ποορη αποα},, 

ὧδ. 85 8’.--ὃ (6). Ιβγαθὶ ννὰβ ποῖ βυβίαιπθά ὃν ογάϊπαγυ 
ΠυπΊδη ἔοού, 1π ογάοτ (Πδι 1 τηρῆϊ ἰΙδάγη {πᾶ οπονδῇ ννᾶ5 [5 

Οοά, δπά {παῖ τὸ ννὰ5 ἀερεπάδεηϊς προη ΗἸϊπιὶ ἔογ συβίδηδησα. 

ΤΠ δ᾽ ]υϑοη 15 ἴο ἴπῸ ἰόββοη οὗ ἴπε πιαηηδ, 85 ἰδιιρῃῷϊ ἰπ 88 

(νν ἤθτα δε ποίξ).---ὔι ογ167,) ἐλπαΐ γῈ ταν ἄποισ ἡλαέ 7 ἄρὶ 

“ελουαλ] αἰπιοϑβ δἃ5 Εχ. 717 818(22)» ἴῃ ΤΕ, 15. 453, Τῆς οχ- 

ΡΓαβϑϑίοη “"Απᾶ γε (ἴποιι, {παν, ὅζο.) 5.41} πον ἐπαΐ 1 8πὶ 

76 ἤονδῇ ᾿ οσσιιγβ ἰη Ρ, Εχ. ΟἿ γ8 143. 8 1612 2ο!ῦ, Ἔἀχοθθαάϊηρῖν 

οἴξβη (πιούα ἴπδη 50 {1π|65) ἱπ ΕζΖεϊς. (2.0.7. Ὁ. 276 [.), δῃά 

οορδϑίοηδ!ν Ὀεϑι 65, 85 ἔχ. τοῦ (ΤΕ) ᾿ Κ. 2ο13.38. ὝὝΠε ἴογπι 

δὲ Οὗ [Π6 ρεῦβ. ὑγοη., ν" οἢ 15 νΟΓῪ ππυβι4] τη Ὁ. (1230 Ρῃ]]. 
ηοΐ6), πιαῖζαβ 1 ργοῦφθ]α {πὶ {π6 ρῆγαβα “"ἴο πον {πὲ 1 8πὶ 

76 ῃονδῆ" ννᾶὰβ αἰγεαάν ἃ ουγγθηΐ οπα, δάορίδα Ὀγ {πε Υντίίαγ 

8ἃ5 Οη6 ΜῈ νΠΙΟῖ μα ννᾶ5 δηλ αγ: οὗ. οι. οὗ Ρλεϊ. χὶ. 224. 

--θ6-2 (7-8). Τῇε οοπαυοβί οὗ δίμοη δηά Ὃρ,, δηά ἐπ αἰϊνίβίοη 
οἵ {πεὶγ του ογυ ; 566 2532 41.8.8. 1 ζηίο ἐλῖς ῥίαςο] τ81 οἵ 

21 
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11τὅ.--:ὲ (θΘ). Τπεδε Ὀεηεοῆίβ, γασοϊινθαὰ δὲ [6μόονδῆ β παηάς, 
ϑδῇουα σοηϑδίυ{6 ἃ πιοίῖνα ἴο οδεδάϊδηοε : οοπιρ. 434 40; 118-78, 

--Οὔξεγυο. .. αμαᾶ 400] 45.---Τ δ τοογας ο7 ἐδὲς σουεπατι] 289 
(29)).--- “λας γ6᾽παᾶν πραάογεέανιη---ν 12. 50 ἃ5 ἴο πηδηδρὲ 5ιισοαβο- 

ΠΥ (()5Φ)---αἱὶ ἐλαέ γα 40] τ Ἰζ. 230 (Θεαῖ.); οἵ. 705. τ1- 8 (Ὠ2). 
9-12 (10-18). ΙΒ͵Γ86] 18 8550: 0108 670 [0- 08} [ὉΣ [16 Ρυ- 

ΡΟΒΘ οὗ θη ΘΙΪΩρ [ΌΥΙ811Υ ἰπίο [86 οονθηδηΐ ὙΠῸ Φθθονδι, δπὰ 
δοσθρυϊηρ 086 ΟὈἸχαίλοηβ τ 1Ο ἢ πδαὺ ἱΏγΟΙΨΥΘΒ.---- δ αγὸ ςἰανια- 

ἕρρ᾽ (Ὁ 32) ὉΠ] πιογα 11{. αγ87 οἰαξξονιοα, ἢχοά, ἃ5 ἴ νεγθ, ἔογ ἃ 

Ρυγροβο---ἃ πιογα ἔογπιδὶ ἴοῦπὶ πδη ὈἼΟΣ: οἵ. 1 5. 226-75. 215. 

ν ““Ῥείοτε ]εῃονδῇ,᾽" σοπρ. ““ἴακε γουγ ({πε1Ὁ) 5ἴδηά 

(3 Π) Ὀεΐογε επονδα," 1 5. τοῦθ 7οβ. 24}.--- οι», ἐγέδες) 
“1065, ἴῃ. [Π15 σοηποχίοη, δαΐννθοη “" δοδάς ᾿" δηὰ ““οἹάοτς,᾽" 

οδη αγάϊν θὲ γίρῃβε. [ἢ 411 ργορδθ Ἔν, “ἐγοιγ ἡ άρα5 " (956) 
5ῃου!α 6 τοδὰ ίογ ““γοιυγ {1065 (Ὁ5.239) : σοπΊρ. [05. 833. 232 24!. 
90 Ρτοῦ. (ἃ (ἔογ ἀρχίφυλοι ἀρροᾶγβ ἴο σογγεβροπά ἴο ““" ποδάϑ" 

αἰοηθ : 8566 οβ. 211}, ἀπά σοηΐγαβί ο. ς 33 (ἅ).--- ον οὔἥκογς 

(Ὁ3. 12] 5εῈ οὐ 115; δηά οοπιρ. 4128 [οβ. 833 243 241.---(νεπ) 
αὐ ἐδ τιόπ οὗ 75 γα ϑυτηπιηρ ἃρ τῇς Ψἤοΐε, οἵ ννῆϊςῇ 

ραγίουϊαῦ γεργεβθηΐδαίνα 6 π|5 πᾶνα Ὀθθη ργονιουϑὶν βροοϊβεά, 

δοοοζαϊηρ ἴο ἴπ6 ὑϑᾶρὲ ἴῃ Ὠΐ. (ρ. 214).---10 (11). οι» ει ἐδ 
Ο»65] 50 4113 7ο5. 8585.--- 7.» φἔγραγρῈ» ἐλαΐ ἐς {τι διὸ νεϊάτέ οὐ ἐὰν 

σαν} 5γϑε]᾽5 “" σδπιρ" (οἴϊεη ἴῃ ΤΕ, δηά εβρ. ἱπ Ρὴ) ἰ5 ποῖ 
τεοίεγγαά ἴο εἴβδεινπογα τη Ὠϊζ., ἜἼχοορί 214, ““ΤῊΥ βίγδηρεσγ," δ5 

514. 2414 4112, ὙὝΠΕ πηεηίίοη οὔ ἴπ6 ““5ίγαηρενγ᾽ (οΐ. 4113; [ο5. 835 

ὮὨ5) 15 δὴ ἱπάϊοδιίοη {πὲ πε νντιογ ᾿ἰνεά ἴῃ δὴ ἂρὲ ἤθη ἴΠε 

ἔογεῖρ ΕΓΒ δαί οα ἴῃ β5γαθὶ δὰ δοαυϊγεά, γεϊ:ριουσῖν 85. ννε]! 

8ἃ5 5001 84}γ, ἃ γεοορηϑεα ροϑι[οη (σΟΠΊΡ. οἡ 1018 1.431).--- 72ε 

φαέλονγον οὗ ἐὰν (ἢτε-):σοοα, Ὁ. 50 705. 951. 33. ΤΠ, τ πέτα ἴδῃς 
Οἰδεοηϊίεβ, δε ἴῃς ἔγαυά ργαοι θά Ὁ. ἔπεπὶ ἀροη (πε 5γδοὶ- 
165, ἀγα σοηδεπιηδα ἴο 5δγνα ἴῃ ἴΠ 656 οδρδοὶ (165 ἔογ {π6 βαποῖίυ- 

ΔΙῪ (οἴ. Νεῆ. τοϑδ(βδ4) 1.481, Βιι πογα, υηΐδ55 ἀρδῖη [ἢ 6 ἴδ γπις 

6 Ὀοτγγοννθα ἔγοπι [6 ᾿πδτιτυττοη οὗ 4 ἰαΐεσ ρὲ, [ἢ6 γεΐεγεησα 

ΤΏΔΥ Ὀ6 ἴο ῆοδε ρογίογπιηρ {ἢ 656 πιϑηϊαΐ ἀυ {165 ἕο {πὸ ἱπὰϊ- 

ν!άπ4] [5γαθ  65.--- Οαέλογ67] ΔῸΠ 15 ποΐ σοηπεοίδα νυν ὩΥΠῚ 20 

ἄσιο: τῃῆ6 Αγδῦ. λαϊαῦ ἰ5 3γ-τοοοῦῖϊ, αῃὰ παίαδα 15 ἴο οοἰδοΐ 3γέ- 

ΧΧΙΧ. 10. 5π9] Ο-Κ. ὶ ο,. 2 Ε5.---28πη] τοῦ [6τ. 463 ἀο ποΐ 5ββοιν ἰῃδῖ 'π 
τδαης ἴο ““δονν" : (δὲ 1{ 15. υϑοα ρτορ. οὗὨ “ηε-τυοοαῦῖ,, ἀρρεὰγβ ἔγοπι ἘΖ. 4019, 
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τυοοί (1,(Δηε, Ὁ. 592).---11 (12). αες ουον ἑριίο δὶς σουσπαη] 56 Ὲ 

θεΐονν.--- 4 ἑμέο λὲς οαδλ) οὐ ηιῤγοοαξζίονι (ΠΡε), 1.6. ἃ οονοηδηΐ 
βϑαϊδα ΌΥ δὴ οδίϊ, δηᾶ πιυΐυδὶ ἱπιργαοδίίοηβ (ρ. 67); 50 6η. 

2638 ἘΖ. 1.13 Νεῆ. τοϑὺ(9).-- -1ῷ (18). Ζ΄αξ ἀδ παν εείαδέϊελ ἐλέε 

(289) ἐλὲς αν ὠμίο λίριδοί 70,7 α ῥεοῤίο, αμα ἐλαέ ἦὰ γ»ιᾶν 

δο τέο ἐδδο 0», ἃ Οο4 ἃ 5υςοϊησὶ 5ἰδίεπιοηΐ οὗ [ἢ6 πιυΐμα!] 
οὈ]Πρδιίοης δηίογεα τηΐο ὉΥῪ εμπονδῆ δηᾶὰ [ἴϑδεὶ. Εοζγ [ῃ8 

ΘΧΡΓ ϑϑίοη5 υ564, 566 οἡ 2617: 18... “ὅς ἠδ τῤαζα τριίο ἐλθέ (111), 

Ωηα ας λ6 δια» τριίο ἐλ» ,αζλοῦς, ἐο Αὐδγαλαρε, 9 δαῆς, σπαὶ ἰο 

“7αοοῦ) ἴῃ Οη. 177:8 (Ρ) ]εοναῖ ργοπιῖβοϑ ““ἴο Ὀ6ὲ ἴο ΑὈτγαΐ πὶ 

ἴογυ ἃ ἀοά᾽; διιῖ ἰπεῦα 15 ἢ0 πιϑθηίίοη οὗ ἃ οογγοϑροηάιηρ᾽ 

Ρτοπικίδα ἰο ἴσδδᾶο οὔ Ϊδοοῦ. Βυΐῖ πο ἀοιιΐδέ [6 τεΐεγθησα ἰ5. ἴο 

ΡΑΞΘΑΡῈ5 δυο 845 (πη. 2216018 2634 2818. (ἸΕ), ἔπε σοηάϊοη5 

Ἰηνοῖνοα ἴδοι ἰπ ἴπ6 ργοπλδθ5 πδγα τεσογάθβα Ὀεΐηρ σοη- 

νογίεἀ βεγα ἰπίο ἃ ἔογπγιϊα Ἔχργαβϑιηρ ἔπει ΙΕ ηοΕγ. ΤΠ6 

οδίδ ἴο ἰδ ἔογείαίμεογς 5 οἴϊδεῃ δ᾽] υἀεα ἴο ἴῃ Ὠΐϊ. (οη 18); Ὀυΐ 

5.4} νυν γϑέδγθησε ἴο [ΠπΠ6 ργοπλδα οὗ ἴδε ἰαπὰ οὗ Οδηδδῃ: 

ἢ τγαΐίογθησα ἴο ἴη6 οονθηδηΐ οοποϊπἀδα νν ἢ ἰῆ πὶ, 4831 γ}3 

818; οἵ. «ἶ5ο 4387 γ8, 

18-90 (146-91). Απὰ {μ6 οονθηδηΐῦ 18 000 ὙΈ16 8} πιυδῦ ὯΘ ᾿61ἀ 
ἴο Ὀϊηὰ ποῦ ΟὨΪΥ {8086 ρῥχοβθηΐ ἰ0-δν, Ὀαὺ ζα [ΣΘ ΘΠΘΙΑ ΣΟ: 88 

Ἧ60]1; [07 {80 ἀδῆροι οἱ 181801᾽8 Δρβίηρ ἰηΐο ἰἀΟΙ]αΙΣΥ 18 στθαΐ ; 

διὰ [0 ΘΟΒΒΘΑΈΌΘΙΘΟΘΒ 816 ΚΊΑΥΘ [07 δὶ ὙΠῸ Ὑἱ018 ἴο [}θ0 
ἰθιαρίδ[ϊοι.---14 (15). Ζλαξ εἐαηπαοέ}) Ἀατα ἴῃ 1655 ἔογπιδαὶ ννογά 
(Ἴ0}) 15 υδεά.----“4 56] αἴδο τοῖξλ ἀΐρι ἐλαξ ἐς ποί 1676 “οἵδ τ ἐο-44}} 

ἦ.6. ἴῆ6 σγϑαῖα οὗ ἔαΐϊαγε σαηθγδίίἼοηβ. Οουμρ. {Π6 51:Π|11ΓῪ 

δχργοββϑά σοηίγαϑβί ἰῃ 58.---1ὅ (16). 20» γ6 (επιρῇ.) ἄμοτο ἄοτο ποῦ 

ἡτοοίΐ, ὥο.} ἴα στουηά ἔογ ν.16 (δ) : ἔογ γ6 ἕδνα Ἴχρογίδηοε οὗ 

[ἢπ ΙΔοϊαῖγν τε Ὀοΐἢ ἴῃ Ερυρί, δπὰ διποηρ 6 οἴπες παίϊοηβ 

Ὀογάοδγιηρ οὐ σδηδδη; δηά οδῇ ᾿πᾶρε σοηβοαιθηςνγ οὗ [6 

ΠΟΟΘΒΒΙΥ οὗ ᾿ποϊυάϊηρ πΐαγα ροπαγαιίίοβ ἴθ (ἢ ἰατπὶβ οὗ ἴα 

ΟὈ] ρ ἰίοῃ.----ἴοτο τῶ ῥαΞσεεα λγοιιρὰ ἐλ γπῖάδέ οὗὙ δε παξζοριδ 

ἑλγοιρ, τολίολ γὸ ῥα5564}] ἴδε ἑαδηε 967 1αΐδγη ἔοττη οὗ Ἔαχργδβϑβίοῃ, 

Ἔχρί δἰηθά οἡ 1τ4.---1θ (17). Ζ}οῖ»γ ἀρίοείαδιο λίπος (ὉΠ Ρ] ἃ 
11. ΠΡ Ὧ3 Ἴ2}] ἃ ρῆγαβε ἰοιιηαὰ οηἱγ βεγθε. οδϑιδὶυ ἴἃ πηδᾶν ανς 15 οτἱ βίη 

ἰπ ἴῃς σογοπιοηΥ οὗ ὈἼ27 15 ὋΡ (ἡ. 1519 [εγ. 4478.) ἴῃ σοποϊυάϊηρ, ἃ οονο- 
ῃδηΐ : Ὀαΐ πιοζα ργοῦ. ἰΐ πιθδῃβ 5 ΠΊΡΙΥ ““ἴο 255 οὐεν (ἔχ. 4ο}8' [6) ἐπέο ἰῃς 
οονεηδηξ᾽" ; οὖ, ἴῃς ϑγη. δρι 767 ἑπίο, Ἐ2. 165. Νεῖι. τοϑῦ,---12.. . . Οἷρη νῸ9 
πὴ ΚῚΣ] Ο-Κὶ  ττ4. 2]; Ὁτ. ὶ ε18.--Ἠ, Ὁ0}}] α-Κ, 8 τοο. 5. 
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σοπίεπιρίυουβ ἀδοιρηδίοη οὗ πεαίμθη ἀδ:1165 οἵ 14ο]5, οἠΐγῃ 

ἤδγα ἴῃ [ἢ6 Ηοχ., Ὀυΐ ἰγεαυδηΐῖ ἱπ ψυιίοτβ οὗ {ἴπΠῸ ρὲ οὗ 7εγ. 

δηά ΕΖ., δπὰά ϑβοπιείϊπηθ5 δι σθαι θη ν, 245 1 Κὶ. τὸ (Π θυ.) 

“« ΜΙΊΊοοπι, ἰδα ἐρΖοςίαξίονμ, οὗ ἴῃς ᾿Απιπιοπιῖοϑ," 7 2 Καὶ. 2313. 

]6γ. γ80 ΕΖ. 2οἵ' 8 15, 668 αἱ. δλέφἕες οσουγθ ἢγϑδί ἴῃ Ηοϑβ. οἷ 

(““δηὰά Ὀεοαπια ἐσζοςζαξίοης κ6 [Πδὲ ννῃιοῦ {πα γ ἰονεά ἢ). [Ιἴ 15 

οορηῃδῖα ἢ (Π6 νατῦ γεπάεγεά ἐο265, Ὠΐ. γ32Ὁ (566 ποΐθ). ΑὟ., 

ΕΝ. υϑυδῖγ γοηάθγ “" ἀροπκίηδίίοη,᾽" σοηϊιπίηρ [ ἘΠΟΓΘ ΡΥ ἢ 

ἐο ὄδαλ, Ἔχοθρί ῇογα ἰδ ὀσοουζα ΌΥ {Π6 546 οὗ {15 ννογά, ν ἤεη 

ες ἀδίοϑίδο!ςα {πιηρ " 15 δάορίεδά (76γ. 1618 ἘΖ. 511 γ30 χ118. 21) 

Απώ ἐλοῖν ταοἱ-δίοοῖς (ὉΠ 399} Δηοίμογ σοπίεπιρίυοι ἀδδιρ δίοη 
οὗ μεδαίβϑη :Δ4οἱβ, ἔοιιπα οποα Ὀεϑιά6ϑ ἰῃ [Π6 Ηεδχ. (1μὲν. 2630, Η), 
υϑ6ά οἰπογννῖίβα. οὐἱν Ὁγ ἴπα σοπΊρι!εγ οὗ Κιίηρβ (1 Κ. 1512 2135 

2 Κ. 1γ13 2111.12. 2424) Ὁγν ἘΖεῖϊς. (390 {1π|65: 6... 6έ- δ. 6.9. δΔηά 

ΡΑγδ [6], ἃ5 μϑίθ, ψ ἢ ἐεζοοδέαξέίογιδ, 207. 8:18. ,,γ38. 9.0 2 Καὶ, 2339), 

δηά 1 [6τ. 5οζ. 

Τῆς ρατγίίουϊαν δἰἰγδαίς Ὀεϊοηρίηρ ἴο δὴ Ἰάἄοἱ ννῃςἢ ἴῃς ἴογπι Ἔχργε55Ὲ5 
5, πδοννανεγ, υποογίδίη. Οᾶϊζαϊ ἰ5 ἐρ γοϊὶ (σι 9. ἃ κίοηε, Οη. 29) : δηςε (65. 
διρΡοβεά ρυὐῶϊ 'ο ἀδηοίς ργορογὶν διοεῖξς οὗ βίοηε, βυσἢ 45 ἀγὰ τγο]Ἱεά, (δε 

ἴογπι οΐηρ δρρ!!εα ἀαγίβινεϊυ ἰο ἰάοἶβ, 845 που ἀεὶ ἠαῤίάεί (5 νεῖν 
Βαιυιά58ϊη, .5ε»;. )ε].-ρεϑοῖ. 1. 95, Ὁπὲ ποῖ [᾿π| τῆν (6 πιαΐογιαὶ ἴο βἴοπε, 
εγἱρπαγίοαϊ τιασϑές, οὗ ννιὩδίενενς πιδίογια!) : Εννα]ά, οὐ (δε οἴπεῦ μαπά (22:6 
1ελνο ὅον Βίδεὶ υομ Οοέΐξ, ἰι. 264), ἰπουρ μὲ 1 ργοῦδῦϊς ἔπδὲ ἴῃς νυογὰ νγ85 
πιοδηῖΐ 845 8 βϑδα(γίοδὶ ἢ] ϑίου ἰο [πΠῸ οοδίυπιε ἀπά ἀρρεάγαηςς οὗ δὴ :άοὶϊ, 
δηά ἀεηοίεά ρῥτοροτεῖν οοἰεένιασες (““ Ῥαρρεη, Δ οΚεϊκιηάοτ"᾽). 

Ἡροοά α»ὦ «ἰο"6] 438 χΒ86. δὲ͵. Φυον ἀπά ροϊα) οἴ. γ35.--- ἩΜΩΛ 

λον} ἴῃ {πεὶγ ροββεϑϑίοη. Νοῖ ωρποηρ ἔλοη (ΚΝ.).---17.-18 
(185-19). Ταῖκε πεεά, ἐπεογείογε, ἰεδὲ ἔπογα Ὀ6 δΔὴΥ δπιοηρ γοῖι 

ΜῆοῸ γι6145 ἴο {πε ἰδηϊρίαϊίοη ἴο ἔο!)ονν ἴπ6 ροάβ οἵ (ἢ 656 

Παϊίοηβ, δηἃ νῆΟ 15 ἰηΐαϊυαϊοαά οπουρῆ, ἤθη π6 ἤδαῖς ἴπεῸ 

(οΓπὶ5 οὗ ἴῃ6 οονοηδηΐ, ἴο ἱπιαρίπαε ἢ τῇδυ ϑδίεϊνυ ἀἰβγερ αγά 

{Π6π|.---17 (18). (Τακα Πεβά) ἠεεέ... .] τῃη15 15. {ῆ6 Ὀεβδῖ οοη- 

βἰγυοϊίίοη (οἴ. 15. 2618 7οἙ 4213), ἢ ἃ Ρεγιοά αδἱ {ΠπῸ επά οὗ 

ν.16 (11); ἔογ ν.16 (16) (νυν ]οἢ Ἰοοῖκα αἰ 5ΈΙΠΟἿΥ το ἴπ6 μίμνε) οβη 

μαγαϊγ Ὀ6 ἱπίοεηάδεά ἴο πιᾶῖκθ ργονιϑίοῃ ἔογ 4 2γεϑδοριξ πεεὰ 

(““ ἰο-ἀἀγ,᾿ ν.17 (8}) .--- 70 οῸ ἰο 5εγυε} οἴ. 147. 14 (6. 13) χγ8͵- ΑἹ γοοΐ 

ἐδαξ δοαγοίλι 2οΐδολι αμα τοογημτυοοιἢ ἃ 5ιρηαϊβοαηὶ ἤρυτε, ἐχ- 

11. 5 Ὁ330] 20]}7,-- 90] τ Κὶ. τι", --11-18, Ὑῶππν.. .. πτὸν ον σὴ 15] οὐ 
416: τ᾽ 15, 45 2 Κα. τοϑ. 
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ρΙεβδῖίνα οὗ {πὸ διε Γ σοηβθαιθηοαβ Ποῦ ἸἀοΙαίγυ Ὀτγίηρβ ἴῃ 

ἰἰ5 ἐγαίη, {π6 β' πρῖα Ὠἰάάδβη γτοοῖ Ὀδϊηρ' ἴῃ βοιιγοα οὗ δριπάδηϊ 

Ροίβδοποιιβ ἔγιῖ. δοΐδονε (15), 85 3232. 88 Ηρϑς. τοῦ Απ|. 612 
]6εγ. 814 οἱέ 2316 1,4π|. 45.195 Ῥς, 6023 Τοῦ 2ο]6]. ΑΝ, Εν 

ιι5ι.. “ὁ Βαπιίοοῖξ "ἢ οὐ ““ Ρ4]}." [15 ενϊάδηῖΐ, ἔγοπι {Π15 Ῥασϑαρ 

δηά Ηοβ. τοῤ, παῖ βοπὶα ροϊβοῃοιιβ ρίαπί 15 ἀδποίθβα ὃν {π6 

[ἀγηλ; ἐπουρ ναὶ ρῥἷδηϊ 10 15, 15 αὐ υηοσογίαϊηῃ. Α5 φγυοεὰ 

ΠΊΘΔΠ5 450 “" αεδά,᾽ 665. ἱπουρπί οὗ ρορρίδθ5, οἵ νοῦ βανογαὶ 

βρθοῖθβ αὔα ἔουπα ἰῃ Ῥαϊδδίϊηθ. Ῥογηιποοοα (Γ)55), ἃ5 Απι. ςἴ 

612 Τεγ. ο16 2316 1 πὶ. 41δ.19 Ῥχ, 54].----18 (9). Ἡάδη λὸ λεαγείᾳ 

δέ τυογας ο7 ἐλές οαέὰ (ν.11. 18 (12. 1,}}], 2.6. ἴῃ 6 σοπαϊτοης οὗ {δε 
οονεηδηί.---7 ας ὧδ᾽ δἰσες λϊριδο ἐπ δ ἀσαγί, ὅσ .] 1.6. 
τη γ οσοηρταΐυϊδία ἢ Ππη1561 [δὲ δα πᾶν πονογίῃο᾽θθς δοῖ ἃ5 

ἣδ ρῥ΄δαϑθβ νἹτἢ ᾿ἱπιριηϊγ.--- 7 λοι 7 υαδξ ἐπε ἐλα δέ δδο»Ρι6 55 
(ΠΥ) ον νὶν ἀθαρέ] 1.6. ρετϑῖβε ἴῃ τν βε οβοόβαη σουγβα οὗ 

ἰάοϊαῖτγ. Οὗ οουγδα ἴπΠ6 Ἐχργαϑϑίοη τεργοβθηΐβ {π6 Ἰυάρπηεηΐ 

οἵ {πὲ νντίογ οὗ Ὠ.., ποῖ {παὶ οὗ {Π6 ἱπηαρι πα βρϑαΐζεγ (σοπρ. 

ἐν 6 ἢᾶνα πιδάδ 1165 οὐὖγ γοῦιρα,᾿" 15. 2816), «Θέ ὈοΟΓηΠ655 " 

(11, 3γρηιηδος [566 θεῖον), ἰπ ἃ Ὀδα 56η56), αἰννᾶγβ ἔο!]οννεά Ὀγ 
“ς οὗ {π6 Πεαγῖ,᾽ ὀσουγβ οἰβαννῃογα ΟὨΪΥ ἴῃ [εγεπιδῃ (417 738 οἹ8 

118 1410 1612 1812 2417 δηὰ 5. 8113(12,.-. 70 ,α,7»» Οὗ ἐλ 
ποαἱογεα (15. 5811) τοὐϊὰ ἐλέ 4ν»»] οὐ ἐλήίγεζν (ΕΖ. 1918); ἃ ργονεγθϊδὶ 
Ἔχργαϑβϑίοη, ἀδποίίηρ' αδ (οοπηρ. οἡ 3238). ὙὍὙῇδ ἔνο δαϊδθοίνεϑ8 

αἴ 2». ἰὴ ἴῃ6 ΗΘΌ. ; δηά ηο ἀοιδὲ {πδ ταΐθγθποθ 15 ΠῚ 0] ΟΣ Ε]γ 

ἴο πεγῦαρε οἵ ρῥἷδηϊβ; τοαίεγε δηθὰ αγολεδαῖ 411|κ6, 411 νν}}} Ὅς 

δννερί αἰνᾶὺ ἰορείμου. δα οἶδιιδα 15, οὗ σοιιγβα, ἴο Ὀ6 οοηηροίεά 

ποῖ νἢ “ἸΠΟῸΡὮ 1 ννῖκ," ἄο., Ὀυϊ ΜΠ ““ 1655 ὨΙ56 1 1η 

Ὦ15 μεαγὶ "; {πΠ6 πιεδηΐϊηρ Ὀεϊηρ' 1Πδ4ι {π6 1Δοϊδίογ δ] ἀδά ἴο 

σοηρταίιϊαῖεος Πἰπηβοῖε {παῖ 6 νν1}} ἐβοαρα 411 ἢδγηι, ΖΦ: 0767 ζ0 

“65:7γ0ν} αἱ ἐοροζλό, νὶΖ. ᾿πγοιυρἢ ἴΠ6 ἀεϊεΐογιοιι σοηβοαιθησαβ 

οΥὗἨ Ηἰ5 5'π, ψῃο ἢ εἰπε (ΚηοΌ.) Ὀγίηρα ἄοννη αἰγθοῖνγ {86 

Ὀυϊνίπα δηροῦ προ {πῸ απίγα ρθορία (οὗ. Νυ. 1622 705. 618 η] 

2218. 90) οὐ (Π11π|.) βργθδάς γαρίαἷγ, δηὰ 5ο ἰπέδοϊβ. {Π6 σοπΊ- 
ΓΛΙΠΪΥ δ ἰδγρα 45 ἴο ργοάιοα ἴῃ [6 δπὰ ἴπΠῸ ϑδπὶα γϑϑυϊέ 

Πα γεομίξ οἵ πα 1Δο]αίατ᾽ 5 δοίίοῃ 15 γεργεβδθηΐθά, ἱγοῃισδίϊυ, 

4.5 Ὀαίηρ 15 {65 7ργ] (ὉΌΡ), 85 ΟΟΟΔ5ΙΟΏΔΙΪΥ Ὀαδίάδς5 ; σοπρ. ΗΟ. 

418. πιν] Ὑν (Ρ4ε}), σκ (41.), ἄγε Ἴοοπηπίοη ἰῃ ϑυγ. ἴῃ {με βεῆβε οὗ 
ον ἔνε, εἐγειιρίλόη  αθὰ ΠΥ 10 8 στιρίωμα (( οἱ. 15). 
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84 Ις. 449 [6τ. γ19.-- -Οανην 077} οὐ σιῦδοῤ ἀτσαν: τς Ατδῦ. σαλὲ 
ἰ5 ιϑεα 6ϑρ. οὗ νν πα οαγζγύηο ασαν ἀισῖ. [Ιῃ ΑΝ. τε ἤρ΄. 15 

Ιοϑῖ : οἵ. απ. 1833.34 χ0]δ. 11 (ΑΝ. σον δι76)}} 1 5. 2610 2γ1 (δὲ 

σανγίεα ατὐαν: ΑΝ. ογίδλ); Ῥ5. 4015 (4) αὐ.---19--90 (290-91). 
]εποναῦ 5 δῆρογ ἀρδιηβί διιοῇ ἃ πᾶ νν}}} ποῖ 6 δϑϑιιαρεά: 

Ηε Ψ1} πιατίς πἷπιὶ ουϊ ἀπιοηρϑῖ 411 Ηἷς οοπιραίτίοἱβ ἔογ δη εν] 

ξαϊα.---19 (30). ἩΨ ποί ὅθ τοὐϊέηρ᾽ (ΠΏ ΝΟ ε) έο ῥαγάοπ ἀζη) ΑΝ. 
““}}} ἠοῖ ραγάοη πηι" 15 ᾿πδάδαιυδία: “11 15 ποῖ ἤογα ἃ 

πιο βὶρῃ οὗ ἴπ6 ἔιΐατα.--- 454 λὲς 7θαίοι5»}] 50. αἱ ἴῃς ποπουγ 

νοῦ ἰ5 Ηἰ5 ἀυε Ὀεηρ τοηάογεά ἴο δηοΐπογ; οοπρ. οὐ 43..--- 

λα οποζο αραΐτεέ ἐλαξ για] Ῥ5. 741 (οὗ δηρετ); οἷ. 805 (0 (5ες 
ΕΨ. γι.), 15. 6ς55,--- Αἱ ἐλ ὑπῤγεοσαξέοῃ (ΠΝ) τογἐλέδτι ἐρε λές δοο 
ὦ.6. ἴῃ6 οἰγ865 (ΠΡ) οἵ 2815. οἷ. 2 (ἢ. 443..--;Ὡἥολαν 16 ἄοτον 

τον ἀρ) ΤᾺ 5 20 16 ὥοτονε ὡς απ ἀπέριαὶ (ἢ. 4993): [ἢ {πε 
ννογά Ὀ6 οογγαϑοῖ, 1 πιυδὲ Ὀ6 ιι5εα δριτγαίνεῖϊγ, οὗ {πΠ6 ουγδα 

σοζέαρ ἀροη Ὠῖπι; Ὀὰΐ {Π6 πιοΐδρῃογ ἰ5 γαῖδοσ ἃ ἰογοθεά οὔδ; 

πα ρεγῆδρβ (τ κολληθήσεται (1.6. ΠΡΘ) «λα! οἰόαυε ἕο ἀἔηε 

(5ο 7) ἰ5 ἰμ6 ἔγι6 γοδάϊηρ (οΐ, 2821. 60) - Φὐαλί δίοὐέ ομἕ λὲς 
μα,ηθ 7 οηε τρι107 ἀσαυθη) οἵα; οἵ. 2519.---00 (21). δλαλὶ ςοῤῥαγαζε 

αὖρα (0 Ἴ2Π)] 441 τοῦ τοῦ; οὗ, ἡ Κὶ 853 (ἢ ἃ βοοά 56η56).-- 
ὕρίέο (ον ,ο») ουΐῇ Αηι. οἐ [υἀ. 215 (Ὠ6ϊ.), 76Γτ. 2110 249 2911 485 
4016 4411.217.29 (ἢ νᾶτγίουιι5. νεγὉ5).---ΟμΖ ὁ αἰ ἐλ6 ἐγίδεος οὗ 

7»γαοῖ τ 5. 2331 Κὶ. 8:16 χ185 1.51.2 Καὶ, 217 (411 Πειῖ.): οἵ. 1. 1.25 
18 .--- 726 ἐριῤ»γεσαζίοη δ (ἴδε) 97 ἐλε οουσπαρζ, ὦ 0.] 8155. 

921-29) (222-28). Βαυὺ {80 ἀτοααθὰ ἔπῦαγθ Ὑ7111 ΟἹ] ἴοο ΒΌΓΣΘΙΥ 
ΑΙΥΪΝΘ; δὰ [9 Ῥδββοσ -Ὦν, ΘῈ 0 8068 ἢ ὈᾶΣΤΘΙ, ἀθρορα- 
Ιαΐοα Ιδπᾶ, δῃὰ ἱπαυϊοδ [80 οδΔ 80 οὗ [18 Γαΐῃ, Ὑ{11 ὯὈ6 το] ὰ 

ΤΘΡΪΥ ὑδδὺ ἰὑ 18 ἃ ᾿υδρτιηθηῦ ΡΟῚ ΒΓΔ6] [ὉΓ 108 δροδίδδνυ.---ΤῊΘ 

ἴοῃμα 18 0 ἰοηροι ἀδργεοδίογυ, 845 ν. (8), Ὀὰϊ ργαάϊοϊνα; ἔος 

{π6 ἀγοδάδα σοηοπηρδποΥ 15 πον οἰοϊυγοα 85 4 οογίδιπίνυ. Τῆς 

ἰγδηβιτίοη ἔγοπι [86 ᾿πάϊν!άιι4] οΥὗὨ ν.19-30 (2021) ἐο {Π6 παίϊοῃ ἴῃ 
ν.316. (228.) 1ς. Ξοπηαννῆδί δογαρὲ; θὰΐ τπ6 ταν νι θην οοη- 
ἰαπιρίαίϊθ5 {πΠ6 οδβα οὗ ἰδ ““ ροίβοη " οὗ ν.17(.8) Πανίπρ οοπι- 

ρΡΙεἰβά, οὨἹΥ ἴοο ἱμβογουρἬΪΥ, 115 θαποίμ! εβεοίδ.--- -91- 98 (92.--941. 

20. “21035] 45 1 σἰαηάβ, θείοηρϑβ 5 γίςιγ ἴο πἼ25, που ἢ (ῃς ρατὶ οἔὗὨ “τῆς 
οοναηδηΐ νυ θη τη (ἢ6 ὈοοΪκ ᾿ Βρεοῖα!ν τοΐογγεαά ἴο 8, οὗ Ἴοοιιγβε, ες. 28. 
Τῆς ναγβϑίοηϑ ἜΧργθ 59 Π3)Π2 (οὖ, 2 (ἢ. 4432); δηά ἰἴὶ 15 Ὀεδῖὶ ἴο γοδὰ εἰ ηος 
118 οὐ εὖ (βἰπρ., 858 ν.39). 
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Βοίῃ {Π6 ϑγδεῖῖῖα οὗ 4Α ιΐυσγε ραηδγαίᾳςοη, πα {Π6 ἰγάνε θοῦ 

Ἰουγπουίηρ ἔγοπι ἀϊςδηϊ ραγίβ, ἀγα ᾿πηδρΊ ΠΕ ἴο ρυϊΐ [ἢ15 αιοϑίοη 

οὔ βιγρτγίβθ.--- 76 γοῤοτοΐπρ ρεπεγαζίο Ῥβ5. 4814:(18) γγ84. 

1029 (18).-- -ΟἹ (92). ύδο 9] 1. 219,.-- 716 ̓ ογεῖρηο» ἐλαΐ «λα 

οορ!θ ἥγοπι ὦ 77 ἐαηα] ἤδησα ([π ἃ ἀϊεγεηΐ σοηπαχίοη) τ Κὶ. 84 

(Θ6υι.).-ὐρζαρηος (ςἰγίβ65)} 2859.61 [6γ. 1το8.---92 (28). 8γίγι- 
«ἔογιθ αγια σαϊέ, (ενβη) αὶ διηιγρἕφρ, 15 αὐὐ τίς ἑαμα; τί ἐδ πιοέ δοτοῦι, 

ΦὉ.] ορθχϑρ. οἵ {π6 “"ρίαριιββ," δηά “" βἰοκηβββεβ" οὖν. 3102); 

[Π6 501] 15 ταργαδθηϊεα 85 οονοεγϑά ν ἢ ἃ συἱρδυγοιβ δηὰ σα] 1η6 

ἀεροβιῖ, πιηρίεά νι οαἰοϊηοα ΟΙϊυτ που 5 π͵αίζετ, σΠθο Κη, 

411 νερσεϊδίίΊοη. Εογ {πὲ ἤριττγαβ, οἵ. ση. 1936 [οὉ 1815 [ετ. ᾿γόν, 

ΤΠ ἱπιαροτγΥ (45 ἴπε οηά οὗ [Π6 ν. σῇονν5) 15 ἀγαννῃ ἔγοπι ἴΠ6 

αὐὰ δηά Ὀδγγθη ἰγαοῖβ, Ὀδδγιηρ {Π15 οδαγδοῖίοσ,---ἰῃς εθεοῖς 

Ρτορδοὶν οὗ δγιιρίίοηβ οὗ ὈιιΠΊ6Π,.---η ἴΠ6 ΠΕΡ ΡΟυγΠοοα οὗ 

(6 Ὠεδα 8564 (οἴ. Ττγιβίγαπι, ζΖαημα οΥ 75γασί, Ῥρ. 448-58; 

Ὀάνβοη, ἔρνῥέ απὸ δνγία, Ὁ. 1246}: ἰῇ6 νῇοῖΐς ἰδηὰ 15 

Ρἰοϊυγεα ἃ5 γαβθη Ὁ ]ρ᾽ {Π656.---Λ᾽ λον οί τ σατδ6 0 ργοιῦ 
(ΠΟ ἢ ὩΣ ΑΝ. δεαγοίλ)} απ. 418 15. 6111; οἵ, απῃ. 1925 “1ΠῈ 

φτοτοίλ (ον τῤγοιζίη) ΟΥ̓ ἴΠ6 5011" (ΠΟ ἢ ΠΌΝ).---όν ἀπ» ἀσγὸ 

εογποέλ τῷ ἐλογοίρ] σογεοέλ τ, ἃ5 Ατα. 71 αἰ.--- δέξο ἐλ6 ουογέλγοιο 
οὕ οαἴον», ὦ. "παλῤδκχλαλ 15. αἰνναγβ υϑϑὰ υἱτἢ γαξεγεποα ἴο 
τΠ6 οἰτ165 οὗ {π6 Ρ]αίη, οἰποῦ ἀϊγεοιν (Απ|. 411 15. 1.419 76γ. 4018 
504), οὐ 41ι|5ἱνεῖν (15. 15)7 : σοπιρ. ΠΞΒΠ αη. 1059, ἀπά [ῃ6 

οορηδία νεγὺ λάῤλαζλ, απ. 19}- 35..39 εγ. 2)οῖδ 1,4πὶ|. 45.--- 

ΑὐΦηαλ απα Ζοδοῦη) Ηο5. τ18; αη. τοἱϑ τ45251.--Σδ8--.24 (34- 26). 
Ἡλεογοΐογα λα γελουαλ ἄογη6 ἐδ ἐο λὲς απ  Αηπα ἐδλαν 

σλα αν, βοοαμδα ἐδον ,ογεοοξ, ὅσ:ο.] αἰπιοβὲ ἔπε βαπὶῈ 'νογάβ, 

Ῥοτγγοννδα ἤδηοσθ, πα τπηδγεῖγ δοσοηπιηοάεδϊοα ἴο {Π6 ΟἸΓΥ, οὐ {Π6 

[6ῃ1ρ16, ἰη τ Κι οδ΄ 76γ. 225- (οἷ. 1610. .-- ογοοοῖ 36 σουοπαηΐ 

ο7. )ελουαλ) τ Ἰζ. 10910.14 7εγ. 229 Ῥδη. 1χ1530}--  ϊολ ἀδ παῖδ 

«οἷά ἐλόηι, ὧο.] ν.13 (14); αἷβοὸο τ Καὶ. 821 (Πδιῖ.), 76 τ. 114 4418.--- 
9ὅ (26). Ἡεριέ απᾶ τοργυσα οὐδέν ρυαι] 1.47.6 06. 13) γχ.,8.. Ὑῆορηε 

421--23, ἹΚῪ οδυγίαϑ ο ὍἹΡ' πὰ Κϑ᾽; Ὀ"2Π ἢ3 ΥἹΟΚῚ γεϑυπΊῈ8 ἸἼΠΚΗ ὙΠΠ ΟΚῚ 
δῇογ {πὸ ἰοηρ᾽ ἰηϊεγνεηϊηρ ταὶ. οἴἶδυβε (οἷ, οὐ 453). Οοπεοίγιε : “ Απά {Πα 
[οἱ ον ίηρ ρεπογδίοη νν}}} 88 γ---ονθὴ γοῦν ΟΠ] ἄγε ννῆο 584]} γίβε ὑρ δῆεγ 
γου, δηά {πὸ ἰογείρ ποῦ ῆο 541} σοπια ἔγοπι ἃ ἔδγ ἰδηά, πὰ ννῆο 5ἢ4}} 866, 

ὅχο. . . .--(22) 68, 411 (ῆς πδίϊοι)ϑ 5.41} βαυ,᾿" δίς. ---Ὀ2 ἼΠΚΌ] Εςο]. 101", -- 
Ὁ ΝἸΠη] ]16γ. 1418 166 8. 1ο35 2 Οἱ. 21}31.---22. ΗΧῚΚ] ἰῃς 5υ!, τείειϑ 
Αὐνἱκνναγαϊν ἴο ΓΚ ν. 5, 



428 ὈΕΤΕΚΟΝΟΜΥ 

ἔλεον ἔμϑιο πο] ττ3ϑ,-- ΑηΩ τολορι ἀθ λαΐῖ ποέ αἰϊοίζοα προ ἐλον 
566 οη 4}9.--2θ (977). 70 δνέγρ' τρονι τέ αἱϊ λα σμγεσ (ποτ) “λα 
ἧς τογί θη ἐπ ἐλὲς δοοῖ] 2815. οἵ, ν.19-20 (20.231) (πδι). ΟΥ̓. ες. 
2513. Τδαε οἴἶαυδα 15 νογάβά, ἴκὲ ν.}8(10), ἔγοπι 1πΠ6 ροϊηϊ οὗ 

νίαν οὗ {6 ντογ οὗ Ὀϊ.; ἔογ “115 Ῥοοῖκ " 5. παγαΐν ἀρρίο- 

Ῥγίαῖθ ἰῇ τῃῆ6 του οὗ {πὶ ρούβοῃβ βδιρροβθά ἰο ρῖνα {86 

δηδννοῦ, ν.Ἶ (2δ)- -Οὐἡ (98). Δίμοζεα ἐλονε τ  Όνι ο ἐλεῖν Ἰαπα] 
501 Καὶ 1418 ( 6ι1.), [6Γ. 1.216 2 (ῃ. γ30 (ναγεἀ ἔγοπι ““ουϊ οΕἢ 
ἴῃ 1 Κι ο7) ; Απὶ. οἱδ (ψ τ πο. ΨΓΣ (ορρ. ἴο ν»Ὸ") “το 2]αη, Απι. 

ο᾽ὅ 7εγ. 245 αἰ.) ἀοαδς ποῖ οοσοιιγ εἰβεανογα ἰὴ τη6 Ησχ. : 1ἴ 15 

ποΐ ἃ νΟΥῪ σοπηποη ᾿νογα, ὈοδΙηρ' ιι566 σΠΙεΗ͂Υ Ὀγ [6Γ. (1101 215. 17 

187 αἰ.).---- 75 αρ,Ρ 67, απᾶ ἐη ὅν, απᾶὶ πὶ ργοαΐ τογαΐλ)] 76τ. 215 
42537..- (πε ἐλόηι το ἀηποίλθον α» 4] οἵ. [6τ. 2235.---κ(ς αὐ ἐδλῆς 
4α»] 566 οἡ 280.-- -οὁ8 (29). 7.6 ςοογοΐ ἐλέγιρς δοίορρ' ὠριΐο ελουακλ 

οἱ σοά;; διέ ἐδέ ἐλήηρε ἐλαΐ α7γὲ γευσαϊοα δείονρ᾽ τεγιΐο ες απ 

ζο οἱ ολτάγοη 707 ουόγ, ἐλαΐ τῦο πᾶν ὧο αἱ ἐλδ᾿ τυογς ο77 ἐλὲς 
ἐατο] ὈὉΥ ἴπ6 ““5εογαεῖ {πίηρ5,᾽" 15 πιδαηΐ {π6 ἔπαγε : ἔπ6 ἵκηονν- 
Ιεάρε οὗ {πϊ5, ἰῃῆς νίαν βαγϑ, Ὀοίοηρβ ἴο ]επονδῇ; νὰ δηὰ 

᾿οὖγ ἀεβοοπάδηϊβ ἀγα σοποεγηδά οηἱγ ΜΠ Π ν δὲ Ηδ ἢδ85 γενεαϊεά 
ἴο ι.5, ν]Ζ. ἴπΠ6 ργδοῖοδὶ ἀυῖν οὗ οὐϑογνίηρ Ηἰ5 ἰδιν.----λ᾽ ἐλε 

«σογεῖς 07 Ζλῖς ἰα το] 2858, 
ΧΧΧ. 1-10. Νονουίθ1688, ἱ{ ΙΙΒγ86] ἴῃ ὑμ0 Ιδπὰ οἵ 18 ΘχὶΪ6 

ΤΟΡΘαΐΒ δὰ ὑὔυῚΠ8 ΒΠΟΘΤΘΙν [0 Φοθονδ, ΗΘ ΜΙ δικαὶῃ υἱδὶΐ 

ῦ πὶ Η18 ΙΏΘΙΟΥ, ΗΘ ὙΨ{11 τοϑίοσθ ἰὑ (0 ὑμ9 δπὰ οἵὁὨ μτχοιηΐβθ, 

διὰ ὈΘΒΙΟΝ ΡΟΩ ἰὗ δραὶῃ [89 ἰοκθηβ οἵ ΗΙ8 ἰδνουσ.--ΤῆἪε 

Ρδγδρτδρῇ (ΠΙΟἢ πιᾶν Ὀ6 τεραγάθα 845 δὴ ὌἼχρδηβίοῃ οὗ 439-31) 

σοῃϑίϑίβ βιιδδίδης αν οὗ ἃ γεδθβηγπγδίίοη οὗ [86 ργοηβεβ ρίνεη 

ἰη Ργενίοιβ ραγίβ οὗ Ὠϊ., δοοοπιηιοάδίοα ἴο ἴπΠ6 σ456 οὗ 15τ86]}᾿ 5 

τορθηΐδηοε ἴπ ἴδε ἰδηά οὗ 115 αχ]θ. Μ.11 (5666 ποίεε) 566 πὶ5 ἴο 
ϑσῆον, πονανογ, παῖ 11 σαηποῖ μάνα Ὀδθη οὐἱρίηδιν ἀσοισηδὰ 

ἴο ργθοεάδ ν.11.20.. 1. γῆφη αὐ ἐλόεο ἐλίηρε 476 σον τῤοτι ἔλεε, 

ἐλθ δἰοοείηρ απα λα σμ756] [6 τεΐεγεποα 15 ἴο Ὁ. 28, σῆεγε 86 
ὈΙοσϑίηρδ οοηβδοαπδηΐ προη οὈεάϊδηποσ, δηά ἐπα οἰιΓ565 ἱπουγγεὰ 

ΌΥ ἀϊξοδεάϊΐεηςε, ἀγα βιισοαϑϑίνοῖν δηιιπιογαῖθά, [ἢ 15 ἴσια, πε 

28. 20) Ὁ] ἰῃς ιωροία ἐαίγαογαίηαγία “ αν ἤδγα πὸ ογἰεῖοδὶ σἰρηῆ- 
οδηπςα, δυξ 'π 411 ργορδθ εν πιθγεὶν ς411 δεϊαπείοη, εἶκε ἰῃς ὃ παΐμςο. ἴῃ ν.Ζ, 
ἴο 8οπι|6 πίδάδη πιεδηΐηρς, Ὡς ἢ (ἢς [εν ]5}} ἀοςίοτβ συρροθεὰ ἴο διδοῖ ἴὸ 
{πῸ ννογάβ ἴῃ αυσϑίίοη ᾿ (Ὠ)111π|.). 
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“« ὈΪοςϑίηρ ἢ πιρῆΐς Ὀ6 ἀεεπιεαὰ ποῖ γί ουγ ἀρργοργίδίο ἰῃ ἃ 

σοπίοχι ψῃϊο σοπίετηρίαῖαϑ δητ γον [Π6 σα56 οὗ ἴπ6 πδίϊοη᾽ 5 

αἀἰϊἰξοραάϊδηςε : Ὀυΐζ 1ἴ 566 πὶ5 [παΐ {πὸ ἴσο Πὰ5 ἰῃ νίαν 15 γα] 5 

ἔαΐζαγα 85 ἃ ψῃοΐο, ννῃϊοῦ νου ποῖ Ὀ6 ἐπγουρποιῖΐ οὗ ἃ υη1ἘΟΓΠὶ 

οδαγδοίογ, θυ νου ργαβοηΐ Ἔχαπηρίες Ὀοϊῃ οὗ παί!οηδὶ οὔαα!- 

ὅπηοΒ δπα οὗ παίϊοηδὶ δροϑίδϑυ; δηά {π6 σοοηπδδαιθησαβ οὗ {Π6 

ἔογττιθσγ νου]Ἱά δῆτά πιαΐοσὶ δὶ ἕο βαϊυἴαγυ γοῆδχίοη, ποῖ [655 ἔπ δη 

ἴπο56 οὗ {πε Ἰαἰζεσ.--- άξολ 7 λαυα σοέ δεζογο ἐλ66)] 1.6. οετεά 
ἴον τῆν οδοῖος (ν.15. 19 1136); 566 οἡ 48.---Α(]͵π"α] δείλίπα ἐλνδο) 

501 Κ. 81 (ΑΝ.). [μ|. δγέρμιρ' δαοῖξ ἐο ἐὰν ἀδαγέ, 1.6. σοηϑι 6 Γ 

(ν1Ζ. {π6 σαιιϑδθ5 οὗ ἰῇγ δχὶθ, την γοϊδίοη ἴο ]ομονδῇ, διο.): 
566 439 (ρ!}!. π.).--Ἰὐαζᾷ ἐγίνοη ἐλ66] ΠΥ ᾿ς. οοτηπιοῃ ἴῃ (ἢ ]5 
ΔΡΡΙΠοδίϊοη ἴῃ 7εγ. (88 1616 248.:.8 249 2))10. 16 2014.18 4.287 4628) ; 

50 ΕΖ. 418, (ΟΝ. ἽΠΠ), ν.4.--Ὁ. Απά «λαϊέ γοέμρη ευθη πριίο (Ὁ) 
,ελουαλ ἐὰν Οοά, απα ἀφαγᾷθη 19 λὲς υοἱοσο)] υϑγδαζέρε ἃ5 430..--- 
Ἡγλίολ 7 οορπαηπα ἔλθ λὲς αν] 50 ν.8: 11: 566 οἡ 48.--- ψιλ 
αὐ ἐὰν λεαγέ απο πολ αἱ τὰ» βοι] ἃ5 439 (Ξεὲ ποίθ). Τῇβ 
τορϑηΐδηοα πλιισὲ 6 Ἰπογουρἢ δηα ϑἰηοεγα.-- -ὃ. ἢ ἐγ ἐὰν 

εαῤέἐυξξν] οὐ σλατρο ἐὰν ,ογέωνιο (566 Ὀ6ον). ὙνΒεῖμεν Πλϑῦ θ6 
ἀεγῖνεά ἔγοπι ΠὩ Ὁ οὐ ϑηνῪ, 86 Ἔχργεβϑϑίοῃ ἀοϑβ ποῖ πηδᾶῃ “" ὄγίρ᾽ 

δαοᾷξ ΤΥ οαρίναβ᾽": 1ἴ 15 ιϑϑδα σοπηποην ἢ ταΐεγθηοα ἴο ἃ 

ἀφοιδῖνα Ζμ77ι, οὐ σῇΔΩΡΈ, ἴῃ ἃ Ρ6ΟΡρΪΘ᾽5 ἔοσγίιπθ. Ηδθζα, 85 δἷ5ο 

]6γ. 2914 ,χοϑ8 ΕΖ. 2014, ἴπΠ6 γεΐϊυγη ἔγοηι οδρίνιν 15 πιοητοηδά 

βαραγαίοϊνυ δἴεγιναγάβ.----ὔσυο σογηῤαςείο ῤοη ἐλθ6 (ἼΘΓΓ)] 

1418.(117); οἵ, 431, ΟοιρΡ. 76γζ. 1.216 3.36 (Ὁ ΠΘΓ ὈΠΊΩΦ᾽ Τὶ ΣΥΝ "3). 

-- κα ραΐον ἐΐδ6 (ἼΧΔΡ})] ]6τ. 233 2914 (Ὁ) 0920 ὈΞΠΝΣ ᾿ΠΥΣΡῚ 

ὈΨΦ ὉΞΠΙΣ ἩΓῚΠ ἼΘΙ ΠῊΉΘΊΡΟΠ Ὁ50)), 318:10 4287; πᾶ οἴϊεη ἱπ ΕΖ. 
(45 17 465)).---ὐαΐᾷ τοασέξεγοα ἐλ.66] 451 χ86.; οἵ. [6γ. ο15 40}}, 

--4-δ. Ηοννονοῖ τεπιοία 6 ἴπ6 ῥΐἷδος οὗ [ϑγδ6]᾽5 Ὀδηῃιϑῃπιθηΐ, 

ΧΧΧ. 8. γῶν πν 3201] Ὁγ {πε οἷος βομοΐίαγβ {Π1|8 εχργεββίοη (ν Ὡ] ἢ ἰβ ἃ 
[γτεχυδηξ οπα, 45 Απὶ. 9᾽6 7εγ. 2914 ,χο" 18. 4133.,125 205 " ν 85 ἰδίκοη ἴο πηδλῃ 
ἔμ ἐλ ςαρίτοϊἐγ---τχουρ ἢ ν ἢ [ἢς δαπιϊσϑίοῃ 
Ῥῃοτγίοδ!ν (45 ΕΖ. τό Τοῦ 429); θυὲ Εναϊά, τη Ὑππ (οπ Ἶες. 487; ς. 
απ ΣΩΣ 155. ν. 216ζ.), ς4116α ἢ 8 ἜΧρὶ. ἴῃ ᾳφυεβίιοη, οοπίοπάϊηρ {πὶ 
{π6Ὸ πιεδηΐῃρ' νν88 ἰὸ ζπμρηὶ ἃ ἐμγριφιο (οἵ. “5. 2 2, "Β ὈΏΣ Ὀ2): πιὉ᾽ ἔγοπι 

ϑιῶ ΠΣ ΠῚ ἴτοπι Ἡ), 1.6. ἴο ἐλανιφό αεοίείυειίν α ῥεγεονς (οτ παέϊοη᾽ 5) 

ογέμριθ; ἀῃὰ πιοϑὲ πιοάεγῃ βομοίδγβ βανε [ο]]οννεά Πἰπὶ (45 Βδιῖςοἢ. δ ίεμδ 

Αλνερμῖδσα, ἱ. ὅς ἔ., Ζελν. 8 464; ΟἿ5. ΡὈ. 412, 417; Καεηεη, 7Ζλεοί. Τίγαξεδν. 

1873, ὈΡ. 519-524; Ὠ1Ππι. οη ]οὉ 42,5; Νονδοῖς οη Ηοϑβ. 6'}; σβεγης δπά 
Κιγκραιτςοϊς οη Ῥ8. 147).---ἄ. ἽΠ] εῆςς Νεῆ. 19: ς, ]6γ. .- Μίς. 45. 
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Ἰδθμονδῇ νν1}} 51} Ὀγηρ 1 Ὀδοῖκ, ἀπά νίϑιῖ ἰτ ἀραίη τῇ Ηἰ5 

Ὀουηῖν.--- ΤᾺο ϑηα 9 ἀθαυο»ι} ἴὰ ἴθ ἔαγ ἀἰδίαπε γερίοηβ οἵ ἴῃε 
νοῦ, ννεγα, 85 πὸ Ηδῦτοννβ σιρροβοά, π6 5οἱϊά νδι]ῖ οὗ 

ἢδάνδη τΓαβίεα ἀροη {Ππ6 δαγίῃ : ἴπεῸ βαῖπα Ἔχργαββϑίοη 433 "5. τοῦ 

5. 12, ἀηά (Ὀοτγοννεα ἤδης6) Νεῆ. 19. ἼΠα πού τσ] ρῆγαβα 

ἰ5 “16 επά οὗ {πὸ δαγίῃ."--ὅ, 20 ἐἦδο ρυοα] 816 ,803͵. 456] 
γε ὲν 1}.66} 718 τ418(1 χ868,..-.6,, Ης ν}}}, ἔαγίπαγ, ννοῦῖς ἴπ 

Ι5γδϑὶ ἃ οῆδηρε οὗ μεαγί, [πδί 1ἴ πᾶν βεῦνα Ηἰπὶ νη ρῖγ, τ ἢ 

411 15 ροννεγβ.-- ΣΙ οἰγοιμοῖδο (το1θ) ἐᾷν ἀδαγέ] 1.6. τεῦλονα 

15 ἀυ]π655 οὗ βρί ταδὶ ραγοθρίίοη (298 (9), 50 1Πδῖ 11 πᾶν αἀἰβρίαν 

ἀρ δίῃ {Π6 δοιϊνιν δηά νν Πρ 655 οὗ 5306 (295). ὝΠΟ τποιρῆῃΐ, 85 

ὈΠΠπ|ι. γαπιαῦκβ, 15 ἃ Μοϑϑίδηϊο οπ6: οἷ. [6τ. 4133.4.2389{. ΕΖ, 119 

,σϑῖ, - 454... οὗ ἐὰν 5664] ν.19 )846.ὅ9: οἔἁ, 15. 5031.--- 70 ἴουε, 
Φ.] 566 65.---- 0» ἐὰν {76 5 Ξαξο] ἃ νατιαϊίοη Οὗ ἢ ρῇγαβα ὑβυδν 
δηιρίοναά, ““ἰῃαῖ ποι πηαγαϑί (γε πηΑΥ) ἵνα, ν..9 41 ς80 (58) 811629. 

οἵ. 2016 (η"}).----10. ΤῊ συγδαβ γεδιϊηρ' ἀροη ἰ5γαρὶ νν}}} ἐμ πῃ 
6 τγαηδέσογγαα ἴο 115 ἴοδϑ ; δηά [ϑγδαὶ νν}}]} ἀρδίῃ δη͵ου (6 Ὁ655- 

ἴηὴρ5 οὗ ορεάϊβηοε ἰῃ 115 οννῃ [δη6.---- 2} ἐλι656 ἐριῤγεοσαέζονις (πἴρ.})}} 

85 209 (01). τυ τἢ ταΐδγαποα ἴο 2ϑιΌπ,.- -8. 45πώ ἐλοι] ([ῃ6 ργοη. 
ἰ5. δπιρῃδίϊο (ορρ. ἴο ἴπ6 “"ἐπεπιῖεβ " οὗ ν.ἴ).---Α πῶ ὧο αὐ λὲς 

οονπαπάρισηπές, Φ ο.ἢ )281.1δ: οἵ, 158 27}.---.5, Ἡ ιαῖο λδο λαῦυε 
ἵρμι ΘχΟθδΣ. .. τι10 ροοα) τερεδϊεὰ ἔγοπι 281}.--- 30» 16 τοῦ αραΐ 

γεγοΐσο οὐ» ἔλθο 707 ροοάῖϊ, “5 ἢ6 γεγοϊσοα οὐδόν ἐὰν ζαέλο75] οἴ. 2855, 

76γ. 4241.---10. Ἡσάθη ἐλοι ἀδαργκθροοί.. . .., ποὐλόη ἐλοῖς ἐμγηιδϑΐ, 

Φο.}7 186 σοπάϊτοη οὗ ̓ εοναῇ᾽ 5 τοηανναὶ οὗ Η!5 ἔδνουζ τορϑαϊβα 

ἔγοιῃ ν.θ' 8, ἀηὰ ηϊγοάιιοεά δ5 :π 289. 18 (γταροδῖθα 51:01] Γ]Ὺ ἔγοπι 
281).--- Ἡχλίολ αγὸ τογίζέθγε ἦγι ἐλὲς δοοῖ οὕ ἐλέ ζα:ο] 2030 (31), 

11-90. ΝῸ ἱπηρσδοῦϊοδ Ὁ19 ἀπ 18 1δ1ἃὰ ΡΟῚ ΒΓΔ]; Φθθον δ᾿ Β 

ἀθιηδη δ Δ,ΙΘ ΘΆ8ΒΥ 811Κ0 ὕο δϑοθσίδιῃ δὰ ἰὸ υπάδθσθίδμἃ. Τ1θ 

Ἰηοτηθηῦ 8 ἃ ΟΥΟΪΔ] Οη0: δθ ῥα οἱ ἴδ δῃὰ 80 δίῃ οἵ 

ἀθαίῃ 116 ἱὰ ἔτοπὺ οὗ [8189] ; 1οὺ ἰῦ ΘΟἸΟΟΒΘ Ἡ 1861γ Ὀθύνχθθῃ ὑδιθ τι. 
--Ἴθ ραγαργαρῇ 5 ἰοοβεῖγ οοπηθοϊοα νι ν. Ὁ... ΜῈ 

10. Π21035] (Π ἔδσπι. 5...» ΗΠ ἃ οοἰϊεοίϊνς ἔοτος, 15 οοηβίγυεα οἴδα ἢ 
ΡΙυγαῖβ, ἤδη ἴΠῸ ργεα, ἰ5 ἃ νεγῷ (α-Κ. ὶ 145. 4), ἀπά βοπιοϊίπι65. Ἄνθη (Ἰΐ 
{π6 ἰαχὲ θὲ αἰνναγβ βουπαά) τυ} ἃ ῥγοη. ϑυβῖ (2 Κα. , 1255. 1.753 [Βαϊ 
ζ1οϑῖ. πε π: ῥτοῦ. τρ Ε1υ], το" [ΚΊοσε. πῶ .], [«4πὶ. 113 [Ὀυϊ 8ες ὅτ, [,δῃτγ], 
ΕΖ. 359 [5ε6 νεγϑίοηβ, δηὰ Οόγη}}}, Ρ8. 145 Κι. [τεδὰ 68 Οτγᾶ, (ἃ 3}, Τοῦ 
1419 γοῦ: οὗ, Εν. 8 2173); Ὀυϊ ἴπεβὲ οαβε5 ἀο ποῖ 7υβιν ἃ ἔδπι. δα). ἴω 
ΔΡΡοβ. ὑυἱτἢ “ΠῚ Ὁ : τοδὰ ργοῦ. πϑ)η:5 (7 ἐγ. κιὔϑ γεδὰ πρὶπ, 45 ν. "' δοὰ (8). 
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(““Εογ᾽"... .)ὴ οἸεαγίγν βίδϊες ἰῆς γθάβοη ἴογ ἃ 2γεεοηξ ἁυῖγ; ᾿π 

νίονν οὗ ἴπε οοηίεδηϊβ οὗ {πε ἴοι νϑύβεϑϑ, 1 15. ἜἘχοθααϊηρῖν ππ- 

ηδίαγαὶ ἴο σΌΡροβα (Κεῖ, ΖΦ ηι4. ὃ 24. 3 μπῶ) (αι {πᾶν ἐχρίαϊη 

ΜΝῊΥ ἰϑύδεὶ ποιὰ ἢπά 1 δαϑὺ ἴο γεΐιγσῃ ἴο [εμπονδῇ ἴῃ (ἢ6 

Γυΐυγα σοηίηρόπον σοηίεπηρίαϊοα ἴῃ ν.10, 1 15 παχί ἴο [π|- 

ῬΟΒ5ΙΌ]ς, ἐπεγείογε, δὲ ν. 1.2 δὴ ἤάνα Ὀεθη οὐ ρΊίη Δ} τΠ6 

56αμεῖὶ οὗ ν.1-10 (οἷ, τπ6 πιγοαποιίοη, ὃ 4).---11, 1:0» {λῆς οον»- 

γιατιώνιθη, τολίολ 7 σοηυπαηπαῖ ἔλθ ἐλὲς αν (45)}] 5εὲ6Ὲὲ 1133 τοϑ; 
Δηά οὐ 528 81, Τα σοπιηδηαπιοηΐ πιαδηΐ, ἃ5 1132 199 5ῇονν, ᾿5 

ἀενοίζοη ἴο επονδῆ, ἢ {π6 ΟὈΠ  ρ αἰοηβ νυν] οἢ 1 ἰηνοῖναϑ, 

Ἔϑρϑοϊδίϊν οροάϊδηοε ἴο (Ὧ6 πιογαὶ δηα γε]! ρίουβ ἀεπιαηαβ πιδαα 

ΌΥν Ηἰπὶ οὗ Ηἰ5 ννουβῃιρροεβ: {Π15 ἢδ5 Ὀ6Θη 50 δπΊρἤῃδίϊοδ νυ 

δηά τεροδίσδαϊγ ᾿ηϑἰσῖθα οἡ ἴῃ ἴπ6 ργεσδάϊηρ ἀϊδοουγδας {Πδὲ 1 

ΤῊΔΥ διΐγ Ὀ6 5414 ἴο ὃ6 ψν 6 }] Κηοννη, δηὰ “"ἱρῆ" ἴο {Π6 

[5γδ6]1:16.--- ὦ ἐς ποί ἰοο ἀϊποιέέ (178) 307 ἐλδο, πο 0} ἐς 1 3» 

971 ἴῖ ἰ5 ποιῃίηρ δοϑίγιβα οὐ ἱποοιργεπθηβιῦ!α, πκα 16 οοπι- 

ΡἰἸοαϊοά κΞἰγισίαγα οὗ ἴπΠ6 ΠυπΊδῃ ἔγαπια (Ῥ5. 120: οὗ. 1211 Ῥγ. 

4018); 18 15 ποίῃίηρ᾽ γτεσοηάϊία, νν ἰοῦ σαη Ὅ6 τεδοῆθα οὐΪν ὉΥ 

ἸαὈογίοιιβ δηά ργοϊγδοϊβα δἰιιάν. Τῆε ἔογος οὗ {πΠῸ ἜἼχργεβϑϑίοη 

ἧς ποΐ 37 ΟἹἁ 15 ιυκίγαϊοα ὉΥ {πε ἵνο ἤριγες Ἵπιρογαα ἰη 

ν ὐΣῖδ; 2} ἧς πιο τη ἀσαυθη,---ἰὰ Δ ἸηΔΟσΘΘϑΙΌΪς εῖρηϊ, ννῃί ἢ 

ΠΟΠΕ σδῃ 50816 ; 6111. ἐς τέ δογοημα {λ6 566,---ἰῦ βοπια αἰϑίδηϊ 

γερίοη, ΨὨϊοῆ ποηθ σδη νἱδὶῖ, ἔογ {πῸ ριιγροβα οὗ ἔεϊοπίηρ 

{Πδησ6, ἀπά Ὀτγηρίηρ 1 το 15τ86}᾽5 Κηον]θάρε.---14, Θεέ ἐλο τοογά 
ζ5 Ὁ67» πέρὰ 10 Ἴλέο, ἐμ τὰ» τηοεΐλ απ τ. ἐὰν λεαγί, ἐλαξ ἐλοι 

γπαγοεέ αο 11] ἴἃ Πὰ5 Ὀεθεὴ Ὀγουρμῃξ 50 ποᾶῦγ ἴο {π66---νῖΖ. Ὁγ 

ῬιΓορμεῖβ δηά οἴμπογ ᾿θδοῆοῦβ, δηὰ δβρθοίδὶϊν 'π {Π6 ἀϊδοοιιγβαβ 

οἵ Ὀι.---(Πδὲ ἴδοι! οδηϑδί ἰδἱΐ οὗ 11 απ, 1ΑΥῖν ἢ ΤΥ [1ρ5 

(οἴ. 67 1119), δηά πιεαϊίαία προη 1 ἴῃ (ἢν Πεαγί (οἴ. 66 11]8) ; 

ἴοι. αγί σοηδθαιθηιςν ρῥἱδοεάῦ 1 ἃ ροβιίίΐοῃ ἔογ ρίνίηρ ιἴ 

Ῥτγδοίῖοαὶ εβῖδοι.---1δ-290. ΕἸΠΑΙγ, Μοβοβ δδύηθβίν δχβογῖς 
Ιϑγδαὶ ἴο πιαῖζα ἃ γρῃϊ Ἵποῖσα ἴῃ ἴδ ἀδοϊδίοη πον ἀδνοϊν!ηρ᾽ 

Ὁροη ἰ1.---ἰδὅ. .5ὲ6 (18), 7 λαῦνὸ ςοὲ δεγογὸ ἐλθε---ἴ.6. Ἰαιὰ Ὀεΐοτε 

πες ἔογ τῃγ ομοῖοα (1120)---ἰζγ πα ροοί, αηα “εαίλ απα ουτ] 

σΟΠΊΡ. 1126:28. ννῆοτα [ῃ6 Αἰϊεγηδίννεβ ἀὔὸ 1Πη6 ὈΪεοβϑίηρ δηὰ [Π6 

οὐτθα. Οη ἐἔρο ἴῃ Πί., 5686 οἡ 4}. Οοοί (387), 1.6. 270- 
σρογίξν, τὰν ὃς ΠΠωυδίγαϊεα Ὀγ 2611, αηά (ἢπ ἔγεαιεηΐ τι56 οὗ ἰῃς 
οορπαῖς νογῦ ἰη Ὀϊ. (449 530 (20). 80 (88) (68.18.34 7018), 566 450 
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Ῥς. 2513 (Ηθῦ. αδίάδ ἕρι οοοα), 4411. 18 (10. 12) χορ 70Ὁ 2113 2218 
οὔ, ὙΠ} ὦραίά πὰ ουΐΐ, σοπιρ. 435 819, ΣΤ υΐ (ἐ.6. ταῖϑ- 

[ογἴπ6), 85 [6γ. γό 257 (Ηςῦ. ““ἔογ αν] ἴο γοιυ ") 5. τοῦ Ρυ. 

1217. 566 «αἶδο 76Γ. 218 ““ Βεῃοϊά, 1 5εῖ Ὀεοίογε γοῦ ἴπ6 ἂν οὗ 

Π|6, αηά {π6 ννᾶὺ οὗ ἀεαδίῃ,"---[ῃε ἔογπιθγ Ὀεϊηρ' Ἔχρίαϊπεα (ν.3) 

ἴο πιθδηῃ ἀεβογίίοη ἴο ἴπ6 ΟΠαϊάθδηβ ; ἴΠῸ ἰαἴίοθγ, γεπηδίπιηρ ἴῃ 

76γιϑα]16η1.---16-18, Εχρίδηδίίοη οὗ ναὶ 15 ἱηνοϊνεά ἴῃ τ ἔννο 
δἰταγηδίνοβ: [ἢ 16 πδίϊοη οἰδοῖβ ἴο οὔδὺ [εῃονδῆ, [π᾿ δπὰ 

ὨΔΡΡΙΠ655 ; [1 εἰθοῖβ ἴο γα]δςὶ ΗἸ πὶ ἔον ἔδ]ς6 ροάς, ἀϊβαβίοσ δηά 

γταΐη. ὙΠα δχργαβϑίοηβ ἃ5 Ὀείογα ἴῃ Ὁ 1.---16, [27 ζάοιε τλαΐέ 
λθαγᾷον ἰο δε σογυμαπάριοηξ ΟΣ 7ολουαλ ἐὰν σοά,] τολήοῖ 7) σονρ- 
γπαρηαΐ ἐλόθ ἐψὲς ὅ(α», 9 ἰουε γελουαλ ἐᾷν Οοά. .., ἐλφη ἐλοι 

σλαΐέ ἐΐυθ αμα τε ῤέν, απ γελουαῖλ ἐὰν Οοα «λαϊἑ δίδες ἔλεε, 

Φ.}] ἴῃ ΗΘ. ἴοχὲ ἀρρϑαγβ δεῦα ἴο ὃὲ ἱπιρεγίδοϊ, ἐποι ιν 15 
ἱτπηρεοτγίδβοιϊοη 15 οΘοηοδαϊβα ἔγοπι ἴΠ6 ΕΠΡΊ 5} γϑδάθγ ὃν ΠΝ ΠῚ Ὀεϊη 

ἱπΊργορογῖν τγοηάδγοα “' λαξ ἕλοις γπανεϑέ ἱἵνα" (νοῦ ννουἱὰ 

γεαυῖγα πα ΠΙΠΗ 0). ΒΥ ἴπε ταϑίογδίοη ἔγοπι (ἃ οὗ {δες 

οἶαιιβα ἴῃ Ὀγδοίκοῖβ [πΠ6 σοηπίγασίίοη Ὀασοπηδ5 ρογέθοι ἵν γαριαγ, 

δηά {πα ἔογηι οὗ ἴῃ6 νοῦβα σογγεϑροηάβ Ἴεχδοῖΐν ΨΊὮ {παῖ οὗ ἴπς 

αἰτογηδῖνα οαβε βίδίθα ἴῃ ν.ὄἹῆ (50 1. Οὐ. Μασίῃ).-- Ζ 6 σορ»- 
»παριριθτι, τολίολ 7 οοππαρα ἔλεο ἐλὲς ἤαν, ἐο ἴουο, ὦ. ςἴ. 

ν.11 χ122 γχ09,--- 70 τοαίᾷ ἐῃ ἀΐς τοαν5] 89.----έυο απ τε ἰέῤῥν] 81. 
-- Ὴ δίθες ἐ5:66] 718 2330 288 αἱ.--- 7, ἐλ ἰαπά, 5 ..} 71 2430 αἱ. 
--1. Βυέ ἐξ ἐλύνιο πεαγέ ἐμ (Π)5}] 20176.8,,.- μέ δὲ ἄγατον 
αησαν (ἘΓΤΙ}}), ὦ ο.] 419.---18, 7 ἀδοίαγε (263) τρριέο γος ἑλὲς ἀκα» 
ἐλαέ γ6 ὁλαϊὶ ςμγοῖν ρογίδλ] 4356 819,-- Υ̓κ« «λα ποΐ ῥγοίομιρ “»5 
4300 δχο.---ζῥοη ἐδ ργομρα, τολίλλον, ὧσο.] 4356 τἰϑι 4118. 2247. 

19-20. Ηεανεδη δηά δαγίῃ δγὰ δ᾽ εά ἴο νν]ηθϑϑ {πὶ ἰ5γϑεὶ ἢδς 

Ὅδοη ΔΠν ἰηΐογπιοά οὗ ψῆηδῖ 15 ἱηνοῖϊνοά ἴπ ἴῃς αἰζογηδίνας 

ΡΙδοσά Ὀεέοσα 11.----19, 7 οαὐὲ ἀοαυόη αρηα οαγέλ ἐο τούΐδ55 αραί»ϑὲ 

γοι λὲς 44)}] υδγδαξέρε ἃ5 436.---γὺ απα ἀσαίλ λαυό 7 562 δοίογε 

ἔλόθο, ἐλε δίεεείπρ απο ἐἦ6 σμ 756] ἃ σοτιἱ πηδίίοη οὗ ν.1δ ἀπά 1135, 
-- Τλαἑ ἐλοιι τπαγοεΐ ἐϊυ6}] 41 530 68) 81. Το «πα ἐδὰν 5694] 405. 

-20. 7ὺ ἴουε 7ελουαὰ ἐὰν σοί, ὃ ο.] 65 430. 70 οἷεαυό 1ο λΐρ) 

1οἷ χ122 χχο().- Χὺγ ἐλαΐξ ἐς ἐὰν ἰΐΐδ, ἀπά ἐλ6 ἰομρίλ οΥ ἐὰν 44}. 
ἴο ἴονα ]α ῃονδῆ, δηά ἴο ἔοϊίϊΐον Ηἰπὶ ἔδι ΠΥ, 15 (Π6 οοπαϊίοη 

οὗ τῆγ 6 δηὰ ργοβρογίῖγ. Α νδγίδίίοη ἴῃ Ὄχργαβϑϑίοη οὗ {πε 

1πουρῆῖϊ οἵ 4}: 90 δ:ς.-- Ἡλζοῦ, )ελουαῖ φύαγε, ὅσ ο.] τ5. 
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ΧΧΧΊΙΧΧΧΙΝ. 7.6 εἰοοίηρ Ευσρμές ΟΥ οσοσ᾽ 7.176. 

ΨΥ ΠΠ ο. 20 {π6 αἀϊδοοιζβθεβ οὗ Ὠζ. ἀγα Ὀγουρῆῃξ ἴο δη επά, 

δηά {πὰ παγγαῖϊνα οὗ 1π6 Ῥϑηῖΐ. 15 γεβυπιεά, ίοσς {πΠ6 ρύγροβε οὗ 

τεοογάϊηρ Μοββϑ᾽ ηδὶ οοιιηδεῖὶς ἴο 5 ρεορίβ, απὰ ἀεϑβογ δηρ 

(Π6 οἰτοιιπηδίδησαβ οὔ [15 ἀδαίῃ. ὍὙῃα σοηίδηϊβ οὗ ἴπ6 ἴοιιΓ 

σοπδρίοτβ ᾶγὰ βοιμδννῃδί πιϑοθ!] δήθοιιβ, σοι ρΓ 51, ΝΊΖ. :--- 

ι. Μοβεβ' ραγίϊηρ ννογά5 οὗ εηοουγαρεπιοηΐ ἴο ΠΕ ρεορΐς δηά ἴο οϑιιυδ, 

"αν, 
2. Ἰνβτ του θβς ἔοτ ἴῃς Πευίζεγοηοπιῖο ἴανν ἰο ὃς τεδὰ ρυῦ]! οἷν, οὔςς ἴῃ 

βενδῆ γϑδῦϑ, δεΐογε πε δϑϑεπιδὶεὰ ρεορῖε, 41).}3. 
4. (οπιηπιίϑϑίοη οὗ ᾿οϑδυδα ὉΥ ]εἐπονδῖ, 41}6}5. 3. 
4- Τῇε ϑοηρ οὗ Μοβαεβ (2219), ἢ δοοοπιρδηγίηρ ἰηἰγοάαοίογυ δηὰ σοη- 

οἰυάϊηρ, ποιίςο5, 2163. 9: γ24 
ς. Μοβεϑβϑ'᾽ ἤηδὶ οοτπηπιεηάδίίοη οὗ ἰῃς ευΐετοποηνς ἷανν ἰο ἰβγδεῖ, 

6. ]εονδἢ᾽ 5 ςοπιπιδηὰ ἴο Μοβοβ ἴἰο αΞϑοεπὰ Μουηὶ Νεῦο δηά ἰποζα αἰς, 
,245:82 

η. Τῆς ΒΙεποῖπρ οὗ Μοβςβ, Ὁ. 22. 
8. ΤΏ παγγδίϊνε οὗ Μοβοβ' ἀδαίῃ, ο. 24. 

ΤΠΘ παίγαῖϊνα οοηϊαϊηδα ἴῃ ἴπθθα οδαρίογε 15 ποΐ δοπιο- 

ϑθπθοιιβ; ἴπ6 5ᾶπιῈ βοιγοοβ (ἸΕ δηά ΡῚ) ν οἢ ἀγα τιϑϑά τη (η.-- 
Νιι. Βαῦα γεδρρϑδγ, ἔπ6 πυοΐίεθιιβ Ὀοίηρ ἀσγινεά ἔγοπι ΓΕ, ννὨϊοῇ, 

αἴϊος 1 δά Ὀδδη δἜχραπάδα ὃν ειζεγοηοπις δάάιτ!ὶοη5, ννὰ5 

5 Θοαυ θη σομιδηοα ν ἢ ἀχοογρίβ ἔγσγοπι ΡῸ Τἢα νδτγϊοιιβ 

ραγῖβ οὗ ἴδε παγγαῖϊνε ἀγα ποῖ ἴῃ 411] οϑϑθβ νεσὺ οἱοβεῖὶν οοη- 

πϑοϊοά ἰορεΐπογ; οἡ ἴδε αμοϑίίοη ψ πείμογ παν ἀγὰ πγουρδουῖ 

ρῥταβογνϑά ἴπ πεῖν ογρίπαὶ ογάδι, 566 ἴῃς [πἰγοάιπιοίίοη, ὃ 4. 

ΧΧΧῚ. 1-8, Μοδο8 δηποόυηοθ8 0 [18 ῬΘΟΡ]Θ, [ὉΣ [860 δβύ 

ὑὐπιθ0, ὑμαὺ Φοδιῦδ 18 ἴὸ οοπάποῦ ὑθθιη ἰηΐο Οδηδδη, δηῃὰ 6θ8}- 

ΘΟΌΣΑΘΘ5 Ὀοΐὰ ὑπ6πὶ δὰ εἰ ὙΠΓῸ 88 Ῥχο 180 οὗ ΦοΒΟΥΔ ἢ 8 
Βυρροτί.---Οἵ. τ5. 4363. ΤΕ ἰδηριαρα ιἰ56α 15. γαρϑαϊβά 

Ἰαγρεῖγ ἔγοπι θδιΐϊοσ ραγίβ οὗ Ὠϊ., 65Ρ. ο. 1-2.--Ξ, 4ηάα 3 ἴἥοϑδες 

«σον: απο ἐῤαῖζο ἐλόδο τυογαῖς ἔο αἰ 7ς»αφ]] 11 15 ἐογοβά, απά οοηΐγαγυ 

ἴο 15Δ6ὉῈ ἴο τεΐδσ “"ἴΠ 656 ννογάς,᾿ ψἢ Κη. Κα., ἴο ννμαῖ ἕο! ονν5 

---ἰη {π|5 456, “5αυΐπρ'" (γπϑ Ὁ) ἰηβίεδα οὗ, οσ δἱ ἰβαβὶ (Εχ. 20]) 

ὉΥ ἴῃδ 546 οἵ, ““!1π656 ννογάς," νουϊά ἧἥανε Ὀδδὴ ργορδῦὶν 

᾿ι564: [Π6 Θχργθϑϑίοη σᾶ ΟὐΪΐν Ὅ6 παίυγα ἣν πησεοτγβίοοά οὗ 

Βοιιθ  ηρ ΝΠ] ἢ Π45 ργεοδάεαά (οἴ. αη. 208 445 Νιι. 1439). ΤΠΕ 

τείεγεημος οδηηοί, ἤοννανοσ, Ὀ6 ἴο ο. 290-20, ἴογ 1 ἢδ5 δἰγεδαῦ 
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Ὀδθη δχργδϑδϑίυ βίδϊεά [πδῖ τΠ|15 ννὰ58 βροΐίδηῃ ἴο 41] [ϑγδεὶ (291 0): 

{Π6 ἴδγηιβ 864 ἱπιρὶν ἴηι ““ νογάς,᾽" ρῥγανιουβὶν δα ἀγοϑϑεὰ ἴο 

Μοββϑβ, ἂύθ πιδβαηῖ. Τῇα ἰδηρίιαρε οὗ ἴῃς νεῦβα ((δίζθη ἴῃ σοη- 

παχίοη νυ τἢ ννῃδὶ ἔο]]ονν5) νοι] Ὀ6 Ὀεβὶ Ἔχρίδἰηθά, [τ σου]ὰ 

ὍΘ ϑδυρροβαά ἴο ᾶνα Ὀεδθῆ οὔσα ργεοδεάδά ὃν νογὰβ διιςῇ 85 

[Πο586 ννῆϊοῃ πον βἰδηά ἴῃ “510, ἀρροϊηϊτηρ [οϑῆια 845 Μοβοϑς᾽ 

βισοσδϑού, δηαᾶ Ὀιάδάϊηρ Μοβαβ Ἔεποοιγαρα πηι (ὨΠ|{π|. Οε.}). 

(ἃ 45 συνετέλεσε λαλῶν, Ζ.6. ἼΞΙΟ ἜΝ (3245) ἔοτ "2" 10, ΏΙΟΝ 

15 δάορίεα ὈΥ ΚΙοΞσιί. 2ργιί. Ὁ. 124: (ἢϊ5 τοδάϊηρ γοιονας Α]] 

αι! ποιν ; δι {πὸ ταχίυδὶ οἤδηρα νν ϊοἢ 11 ᾿ΠΊΡ]165 15 ποῖ ἃ νεῦῪ 

ΡΓΟΌΔΟΪΕ οης.--- Ῥεμῆ νὶΖ. ἔγοτι [π6 ρίδοες ψῃετα ἢ6 ννᾶβ, νῆεπ 

[16 ταοαϊναα ἴππ οοπιπιαηα ἀροιὲ ἴο Ὀ6 τερογίβα ἴο ἴδε ρβορῖε. 

“ἐ Ββροββά," οὐ ““βεῖ δι πη56 1" (Κη. Κα.) 15 ποῖ ἃ ἰδριεπιαῖς 

ΡΑιΑρῆτγαβθ, οἴ ποῦ ποῦ οἵ αη. 2532 ἔχ. 21 7οβ. οἱ Ϊοῦ 19 (νι οἢ 

δανα Ὀδοη αυοϊεδα ἰῃ Ξιυρροτὶ οὗ 11).---Αὴ[] 7»γαο]] ν.1.1}, ΤΗΣ 
βίδηδιηρ Ἔχργθϑϑίοη 'ἰπ ἴπ6 παγγαῖνα ραγίβ οἵ Ὠζ. : 566 οἡ 1].-- 

2. 45 λωπάγεα απ ἐπυθηέν γοαῦς οἱα ἐλμὲς 4αν] 50 (1π Ρὴ) 247.-- 

ΠΩ 50 1076 οῸ οἱ αηαἾ 076 ἴ] 1.6. ἀπὺ ὯῸ πλογα 016 ἴο δῆρ'ρε 
ἴῃ δοῖϊνα υηάἀοτγίδκίηρε : οἷ. 705. 1411, ἀηα οη 2869.----4»5»ῶ )εολουαλ 

λμαίλᾷ «αἰαῖ τρέο τι6, Τλοι δλαΐέ ποί ρὺ οὐδ λὲς 7ογάἄαη)] 4; οἵ. 
17 431 8, γελουαλ, ἐὰν Οσοάΐ, ἂῪδ ἐς ροΐπιρ' οὐδ δοζογε ἐλδο, ἀξ 

σλαίέ ἀοείγον, ὧὥο.] οἴ. ο3.---οδδόος ἐλορ) ο}.--οελμα, ὧδ ἐς. 
Φφοΐγρ᾽ οὐδῦ' δε7ογα ἐλθο, ας )ελουαλ λαζξὴ φῤοζοη])] 338; ςἔ, 138... 
4, Ἂς λὲ αϊά ἐο δέζοη, ὦ ο.} γ336. ,Ἰδι: οἔἁ, χῃρ. ὅ, χοἰ έσον ζδονε 
“9 δεΐογε γοι] 72:38: οἵ, τ8 (ρῬΗ11. η.).-- οὐ ρον τη ἐο αἰ ἐλδ οον»- 
»ηαγιανεθη, ὧσο.] 72.8.8 διο.---θ, 36. γὲ σομγαρόοις απα σἰγΟηρ] 
50 ν. 7: 33 705. 1: 6. 7. 9. 18. Χχοϑὅ (411 3): οὗ. 438͵,- αν ποΐ, ποίζλεν 

ὅθ αὔγερλίεα δεΐονγο ἐλόηε (ὙΣΝΓ ὉνὉ}}] τ39; οἵ. 2ο3.--)ἱὸον )ελουαλ 
ἐὰν Οσοΐ ἐς λδ ἐλαξ ροοίά τού ἐλ66}] 203.----1716 τοῖϊὶ ποί ἀγῸῤ ἐλεδθ 
(431), πο» γογβαζο ἐλθ6] ν.8 705. τ (Ὠ9).----)--8. Ἐποοιιγαρ επιδηὶϊ 
οὗ ]οβῆυα (οἴ. {πΠ6 ᾿η]αποῦοη 438).---ρ ἐλ σἰρλὲέ ο7 αἰ 7εγαεῖ] οἵ. 

3412 [ο5. τοῖξ; δηά 566 οἡ 180,.-- 996 σομγαρεοις αμα σἰγοηρ (ὉΠ 

ΥΌΝ)] οἵ. 225. “ς Θῃσουγαρα δηᾶ βἰγεηρίμδη δἰπι᾿" (ἸΣΥΘΝῚ ἸΠΡΊΠ). 
-ὺγ» λοις (ερ ἢ.) «λαΐξ ρὺ εὐὐΐλ ἐλὲς ῥεοῤίο, ὥο.} οἴ. 1833, 
54πη1. 458), μοννενογ, γοδά “" δγίρρ' της. ρεορίδ᾽" (Δ ἔογ ΣῈ : 
οἵ. ν.38), νηοῦ 15 δάορίεα ΌΥῪ Κηορ. Κιυδη. ΚΙοβςί. ὉΠ}. 

Οει!, ἀπά ἰ5 ργείδγαα πῃ ἃ σοπηδχίοῃ ἴῃ ψῃϊοῦ {πε σἴγεξϑ 

ΧΧΧΙ. 3. 2} κι] 1 5. 113 (τ. 8ὶ το ".).-- θ.. δὴππ κὶπ])Ἐν.Ὁ 45. 
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γαϑίβ ὕροῦ [οβῆιια 85 ἰδδάδσγ οὗ [6 ρεορίθ, δῃὰ ποῖ πιϑύοῖὶν (45 

138) οη ἷ5 Ὀεϊηρ᾽ ρεγπλ θοαὶ ρΡΕΟΓΘΟΊΔΙΪΥ ἴο δηΐογ Οδηδδη.---α-αδλαϊ 

οαι56 ἔλθηε 19 ἑμλορ 11] 138,38... 8, ἧς λό ἐλαέ φοσίλ δεύονε ἐλθε] 
130. οἵ, 133... “276 (απιρἢ.) τοῦδέ ὅδ τυΐζλι ἐλ66} οἴ. οὐ ν.33.--- 76 
"ΟἹ ποί ἰγῸ9 λδε, σ᾽ ο.Ἷ 85 ν.5 ἴοβ. τό (ΑΝ. μεῖϊ ἐλ6ε).---- Το 
ὁλαϊέ τιοί ὕδαν, πον δ6 αἱεγπαγθαῇ 131 1705. 81 τοῦ (3). 

9-18. Νίοδοβ ρίνϑβϑ ἱηβύσυοῦ οηβ [ὉΓΥΎ ὑμ0 Ὠθαξθτοποσηΐο Δ ῪΝ 

ἴο ὮὯΘ τοδᾶ ῬΌΘΙΟΙΥ ὈΘίΌΣΘ ὑ8.}0 8880: Ὁ1]04 ΡΘΟΡ]Θ, 0Π00 ἴῃ ΘΥΘΣΥ͂ 

ΒΘΥ͂ΘΩ γθᾶ78, δὺ 080 Εθαδὺ οἵ Βοοί!β ἴῃ 80 γθᾶσ οὗ Β6]0886.--- 

9. 4πῶὼ 2ἤοξτος τογοίο λὲς ἴα} οἷ. ν.23, ὙὍὙΠ6 Ὀτγανν οὗ ἴδς 
δχργαϑϑίοη βῆονϑβ (δὶ ἰδ βἰδαίαπιδηΐ 15 πιδάβ, ηοΐ οἡ 115 οννῃ 

δοσουηΐῖ, Ὀυΐ 45 {Π6 πδοσσβαγΥ γα  πιϊπαγυ ἴο {π6 ἰη]υ ποίου οὗ 

ν.10:14 (Ὠ1111.). 6 ΠΖϑοῦ δυρροβαβ {π6 ταίδγθησθ, Ὀοΐῃ ἤαγα 

δηὰ 278, ἴο Ῥ6, ηοἱ ἴο Ὠϊ. 45 νὰ ἢανε 1, Ὀυΐϊ ἴο ἰἴ5 Καγπεῖ, [ἢ6 

Ιερ'ιαὶ οοάδς οὗ ννῃϊο τἴῃ6 οχιϑίηρ ὈοοΪκ 15 {πΠ6 ραζεηεδίς Ἔχρδη- 

βίοῃ (ΖΑ ,»2. τ88ο, Ρ. σους; Οορεεῖςῦ (1887), ΡΡ. 23-:25).---4ηπ4 

ϑανο τὲ τρριίο 116 ῥγίοδές. . .., απ προ αἰΐ ἐλο οἰάσνς οὐ 7ςγαεῖ) 
ἦ.6. ἢ ρανε ἰΐ ἴο {πΠ6 Ἰοἷπὶ γεργεβθηΐδξνεβ οὗ [ῃ6 ΘοοΙαϑίϑίοαδί 

δῃηὰ οἷν! (1912) δι ποῦ ἱπ σγδαὶ, οΐ 50 το ἔογ ουδίοαν 

(5εε ν.25.), 45. ἴη νίενν οὔ ἴπ6 ρυγροβε ᾿πάϊοδῖβά 1η ν.ἕὄθ:--- - Ζὰδ 

2᾽165ἐς 1}6 5ογι5 οΥ Ζουὲ (218)}} 1.6. (6 1μαντῖσαὶ ῥγιεβῖβ; 566 οἡ 
181.---λϊολ δαγο ἐλ6 ατὰ ο7 7ελουαλ᾽ ς οουόγιαν) οἴ. ν.35 }05. 888, 
Δη6 566 ποῖα [ὉΠ ηΥ ἴπ6 ποῖα οἡ 1οβ. Ὑδα οἶδιιϑα 15 πιδηϊθϑιυ 

ἰητοη δα ἴο ἀδϑογῖθε ἃ δίδπαϊηρ ρῥγίνιερε οὗ {Π6 ῥγιθϑίβ, ποῖ ἴο 

βίδϊε {πε ἕδοὶ {πὶ πον ναγα σδγγυίηρ ἴπ6 δεῖς οἡ 1Π15 ραγίϊοιϊασ 

οσσδϑδίοῃ.---10, 442 ἐλ οηα ο7 (ενετν) σευόη γ6475] 151].--- 7.6 56 
ἐῤρη6}] Εχ. 2315 -- 418; οὗ, ρ. 180.--- 716 γεαν οΥ είθα5ο] 15}: --- 
75πἐλῸ δαί οΥ Βοοίλς5) τ6138-1δ͵... 11. ρήφη αἱὲ ἤογαοὶ (11) σογιοίλ ὦ 

ο αῤῥεαν ἐμ ἐδ ῥγόϑοριοο 977 οὐ, ὐτἢ {π6 ροϊηείηρ ΤΙΝ, 20 566 

ἐλς αοθ οὔ: 8566 ἴδε ποῖβ οὐ 1630.--- 7 Ζῴάο ῥίασε “«ολίολ δ 

σλαΐὶ σλοοϑο] ἃ5 1616: 5δε6 οἡ 12ὅ.--- Ζοιε σλαϊέ γεααῆ) 15τααὶ 15 
δάἀάγοβϑθά (45 1υ5ὲ Ὀεΐογε, ἰη “τὴν οὐ ᾽), {ἴπ6 σοπιπιδηα Ὀεΐηρ᾽ 

ΒΌΡΡΟΒΘΟΩ ἴο 6 οατγγίεἀ οὖ ὉΥ ἰπ6 ραγίοιϊαῦ πιο ογβ, οσ 

γαργοϑοηΐδίνεος οὗ (ἢ6 πδίίοη, ννῇοπιὶ ἰἴ πιᾶν σοησογη (οἷ. 1γ8; 

δηά οἡ 121): {πὸ δάάγεβϑϑβ ἴο [5γδε] ἴῃ ἴΠ6 2Ζηἀ ρεῦϑβ. 15, μποννανογ, 

ἃ 'ππ|6 ἱποοηρσταοιβ ὉΥ ἐΠ6 51496 οὗ 6 ἔοϊ]οννηρ ““ θεΐογε δὶ! 

[σγδοῖ," δῃά ρεγῇδρϑβ {πε ρίαιγαὶ, ““.)}ὲ 5841] τεδά " (ἸΝἼΡΠ), 5ῃουά 

ὍΘ τεβίογεα ἔγοπιὶ (ἃ ἀναγνώσεσθε (Π111πι|. ΟΕ.Π|).--- 7 ἐς δατο] 
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ζ.6. ἃ5 τορ υἱαγῖγ (566 οἡ 1ὅ), Πα Ἰερ ϑδίοη οἵ Ὠευϊεγοποσην. " 

--12.-18. ΑΙ] αἴ ἴο Ὅ6 δϑϑβϑαπιῦϊθα ἔογ 186 ρύγροβα, ποῖ {8 

Π4165 ΟἿΪΥ (νῆο δἷομε ννεῦε ὑπάθσ δὴ οὐ] σίου ἰο δ(ἰϊεπὰ 

{πῃ6 Εδαβί οἵ Βοοίῃμϑ, 1616), Ὀιὲ {Π6 τνοπιθη, 6 οἢ!]άγοη, δηὰ 

(Π6 ϑίγδηροῦθ, οἵὐἵ᾽ ἔογείὭΘγ γαϑιάθηΐ ἴῃ ἰϑσγδοὶ,---ἰῆς ψοπιθη 

Ὀδσδιιδα ᾿ξ σοποδγηβ ἴπδηι, ποῖ 655 ἤδη {π6 πιο, ἴο ον 

ψῆδὶ τπῆ6 ῥγησ!ρῖ65 οὗ ϑγδοὶ 5 γε! ρίοη αύα ; ἴῃς ταϑιάδηϊ 

ἔογείρῃηθσ, Ὀδοδιβθ, βπη]ουηρ ἴπ6 ρῥτγοίδοϊϊοη οἵ ἰϑγϑδεῖ, δηάὰ 

Ὀαιηρ ἴῃ [5 πλάσι, 15γ86]᾽5 ἕδ: ἢ οὐρῆς ποῖ ἴο Ὀς ἃ πιαῖίεγ οὗ 

Ἰπαβδγθηοα ἴο ἢϊπι, δηὰ ἢ ϑσποιϊά 6 ἱἰηϑίγιοίο ἴῃ ἴἢ6 

Ῥτγδοίιοδὶ ἀι]65 δηα γοσροηβι 1165 νΙοἢ ἢὶ5 ροβιτοη ἰᾶγ5 

ὩΡΟοΩ Ὠἰπὶ (ςἕ. 2010 (1); δηά 566 οἡ 1019 1432); δηὰ ἴῃς ομιϊάγεη 

(οἴ. ΑΥ̓͂ 1119), ἴΏ οτγάογ {παῖ {πΠ6 τἰβίηρ' ρΡεπογδίζοη πᾶὺ ἰδάγη 

Ὀαιϊπηεβ ἐπ6 ἀυἰίεβ ἱπουπηθεης ἀροη ἐΠμεπ|.---- 4 «οοριδίο (ὈΠΡΠ) 2.6 

260Ρὲ6] 4ᾳ19.--- Τὰν εέγαηρον ἐλαΐ ἐς τοϊλήη ἐὰν ραέος (1213) 51} (ἔχ. 
2010), 1431.----Τὐαξ ἐλὲν γπᾶν ἄσαν, απο ἐλαΐ ἐλεν νιαν ἰσαγη, απά 

ἡαν )ελουαλ γοι7 ΟΟ4ἢ Ἀεατῖν 45 410 14330 1γ10. Οὗεογυό ἐο ἀο] 

51.-.ΑἥὔΨὄ«Ἢᾶ ἐλα τοογας ο77 ἐλὲς ἰαπ0] 1719 2η3.8 χ858 2038(29) 246. οἵ, 
2735 413 - 18, 4 ἐλε αγε ἡλαΐ γὸ 1ἴυε πῤοη 116 ργομμΩῇ 419 

12}.---ἸΜλϊολ γ6 αγὸ ροΐηρ' οὐδ, ὥσ.} 4325 4247; οἵ. 4018, αἷϑο 
414 61Ὁῦ 118.1, ΨΝΙ {Π6 ᾿ἱπιροτγίδησε δἰἰδομαά ἴο [6 ἰπϑίγασίίοη 

οἵ ομι]άγεη, σοπΊρ. 49 ΟΠ. 30:36 7.19. 4.246 

14-93, Μοδβθβ δῃηὰ σοόοβιυδ ἅ.Θ ΘΟΙΩΙηΔη θὰ 0 Ῥχϑϑϑηὺ {ἢ θ1η- 
Β01ν608 δὖὺ [80 ΤἸοηὺ οἵ Νοθίϊηρ,, ἰῃ ΟΥΘΣ ὑδαὺ ΦοΒμυδ ΤΡ ὉΘ 

Δρροϊη θὰ 18 ϑιιοοθβδοσ, νυν. 5, ΜΌβοΒ 18 ὑμθτ6 ψσῃϑὰ ἐμαὶ 
ΔΙΌΟΙ 818 ἀθαι} 8780] Ὑ{111 δροδίαυϊσθ; διὰ ἰ8 ἀϊσϑοϊθα ἰὸ τσ ΐθ 
80 [Ὁ]οντηρ βοηρ (821-18). 88 ἃ ἩΠΕη088 [0 ζυ Ὑ9 ΦΘΒΘΙΓΔΓΟΣΒ 

ὑμαῦὺ 80 ΘΟὨΒΘαΌΘΠΟΘΒ ΟὗὨ 800} δΔροβίδϑθυ δνθ Ὦθθῃ ἰογθίοἹὰ ἴο 

ἔμθηι, ν. 3. σοΒμῦδ 18 ἱπδιυϊ αὐϑὰ Ὦγ σθιονδ ἃ8 Νοβθ8᾽ Βα ΘΒ8ΟΙ, 
ν.33-. Ἡρκτγε ἰξ ἰ5 ἴο οὐρβεγνεά ἰῃδῖ ν.19- 16.285. Βα ]οηρ τορείδογ, 
411 τγεϊδιίηρ ἴο Ϊοβῆυδ, ἀπά ν.33 Ὀεΐηρ {π6 πιαηϊίαςί βεααεῖ οὗ 

ν.}6. 1δ.. ν 16:23. Αἷςὸ Ὀεϊοηρ τορείμογ, Ὀὰ1 τῇδ τοϊαΐϊα ἴο ἃ 

ἀϊβεγεηι βυρ]θοῖ, νΖο ἐπε ϑοηρ. Ὁῇῆδ δηξῖγα βϑοϊΐοῃ 885 Ὀδθεη 
Ιοηδ' Γεσορ]Ζαα 85 ποῖ ἔογπηηρ ραγί οὗ ἴῃ ψογίς οὗ Ὁ (ΕνναἱἹά, 

" Δοοοτάϊηρ ἴο ἴπε Μιϑῃπδἢ (δο,αἦδ, νἱϊ. 8) 1 νναᾶ58 {πε εἰὐϑδίοπι ἔος ἃ 
βαϊεςίίοη ἴο Ὀς τεδά, νὶΖ. Ὠϊ. 11-65 646 χ1}38. 7.36. 2613. γ..,η-20. δηᾷ {πε 
ΒΙεϑϑίηρβ δηά {πε (΄υγβος (ἔγοπι ο. 27-.8).. Κίηρ Αρτίρρα ἰ5 πιεπιοηεδα 85 
Πανίηρ τγοδὰ {115 βδοϊοςιίοη. 
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Ηὔέ. ᾿. 123; Κορ. ; ϑομγδάογ, Ἐὐρ. (1860), ὃ 191. 3; ΚΙοβί. 

52. τι. Αγ11. 1871, Ὁ. 262 ΗΕ, (τερτγπἰεά ἴῃ 2267 Ῥεηζαίσεσν, 1803, 

Ῥ.- 2268); ΚΙεϊηεγί, Ρ. 162; Ψνε! ἢ. Οονιῤ. Ρ. τι18; Καυεη. 

Ηἴοχ. ὃδ ἡ. 20; 8. 15; ΠΠ]πὶ.; ὅτο.). ὍΘ ρστοιιπάβ αγὰ δεϑδὶ 

δἰαϊεα, ρεγῆδρϑ, Ὀγ ΚΙοβϑβιί. 

Ι. Ῥῃγαβεοϊορίςοδιυ, ἴπ 6 βεοιίοη σοηΐδίη5 ΠΊΔΩΥ Ἔχργεβϑϑίουβ νη ἢ τα 
ποῖ ἴποβε οὗ Ὠϊ., ννῆ 16 βενεγδὶ (65ρ. ἰῃ ν.}" 1δ. 33) γεοὺυγ ἰη 1Ε :- 

Ν.}4 ποῦ ΤῸ" 21 : ἴῃς βᾶπιὲ Ἴεχργεβϑίοῃ, απ. 473 (7), τ Κὶ. 217. 
Μν.16 χη 2γεσθρέ ογιϑϑο οἴ. Ἐχ. 10}7, αηά 65ρ. Να. τεῦ (ἘΝ, ““5βἰδηὰ ") 

]05. 24. (Τῇε νεγῦ οσουγβ ἴῃ ἃ αἰδεγεης δρρίοδίίοη, Ὠϊ. 75 ο 
1155.) 

Ν.14. 1δ 16 γεΐογεησαϑ ἴο {ες Τοηὶϊ οὗ Μεείϊηρ δηὰ (δε ριΠ]1αν οὗ οἱουὰ ἀγα 
'π ἴδε πιδηηεῦ οὗ [Εἰ ἔχ. 127:9.10 Νὰ, χτὐἱδῦ, δηά 6580. 12: (ἢς 
ἔογτηδγ 15 ηοΐ εἰβεννῆεγε αἰϊυάεὰ ἰο ἴῃ Ὠι. 

ΠΣ ΜΠ {Ππ Ρίορ., οὗ πε ἔπϊ., 45 οἴξεη, Ὀοΐἢ ἴῃ ΤΕ (45 ἔχ. 817 οἱδ) 
ἀπά Τ7υἀ. 54πι. αϊηρ5, ὅζτο., θα πενοὸῦ ἰῃ Ὠι, ὙΤΙΣΝ Ὁ» 2ῦν, 85 
Οση. 4), (ἀπά εἰβεννῆαγα : 566 ποῖε).---σὸ α ωλογίγρ' αὔἴεν, ἃ5 Ἐχ. 
44.516 4]. (866 ποῖδ): πανοῦ ἴῃ Ὠΐ., ἤογα ““ἴο φψῸ αὔερ οἴμεγ 
Βοάϑ᾽" 15 ἴπ6 ρῆγαβε γερυ ΓΙ ἐπιρίογεα (οη 612).--- ογεῖρτι ρος 
(3) "πῦκ) - ποῖ ἰῃ Ὠϊ. (δες ποῖε). -Ὡὐϑ 

Ν.15. 30 ΠἼ2 δὴ ἰο ὄγεαξ ἃ ἐσνέπαρζ,; ποὶ ἴῃ Ὀὶϊ. (8εε ποίε). 
Ν..7. 1.18. 3. ἐπιὶἃ Ἰλαΐ Ὧα,)7: (πουρῇ {πε Ἔχργεϑϑίοη 15 οπα {παῖ πιῖρῆξς θἋ 

υϑαα ὃγ δὴν ννεϊΐογ, 15 γερεαϊοά ὀσούυγγοησς 18 ποῖ ἴῃ ἴδ πιδηηοῦ 
οὗ Ὁ : [ἴ οσουζγβ οἰμογινῖβὲ ἔννῖςε ΟὨΪγ ἴῃ ἴῃς εηϊῖγε θοοΐκ, 213 27}}, 

ν." "ὦ τόν ο : ποὶ εἰϑενῆεγε ἴῃ Ὠὲι., νν]ιεγα (86 ρῆγαβε υϑεὰ 15 
ΑἶννΑΥ5 ΦῸ α7ίδν οὐ ξόγυε.--Οὐλόν ροάς, που ἢ ἐγεαυεηΐ ἴη Ὀϊ., 

ἰ5 ἐουπά Ῥοΐδ ἴῃ 1Ε (Εχ. 2317 ,416 7οβϑ. 245}, δῃὰᾶ οἰϑεννῆογε 
(οη 612). 

Ν.19.19. 9. 5 λίγον ο7 7Ἱεγαεῖ; Ὠαταϊγν ἐνεῦ, ἰἴ δὲ 411, υϑεά Ὀγ Ὁ (ου 45), 
ψῆο τορυ δῦ ργείεγβ αὐ 75 γαῖ (11), οὐ ἐπνίοςθ, ἰπ Ἔχδοῖν (ῃς 
58πι6 οοηϊοχὶ 85 ν. 33, βαῪ5 “1158 ρθορῖς " (ν. 4,35: ἴῃ 138 "ςγαῆ. 

Ν. Ὁ υὑλτολ 7 ὁσανε, ὥδο. (50 ν.31. 3), ἀηὰ “οτυΐτο οὐτὰ τοῖϊξ ἀπαᾶὶ λόηον, 
845 οἴῃ ἴῃ ὮὨϊ., θυὲ 8150 ἴῃ 1Ε, δπὰ (γαγεῖν) εἰβεννβογε (οξ, 7 6γ. 
423; δηὰ 8ες οἡ 18 65).---Φαὐ απᾶ δό Μἰεα, οοουτβ Ὀεπ 65 ἴῃ 
Ἀι. (οη 611), Ὀυϊ 15 ποΐ ρου] δγ ἴο 1 ({0.).---ἰσι φγοτυ 7, αὐὰ ΓΜ) 
εογέφρτι (566 ποΐ6), ἀγὰ ποΐ Ὠευϊεγοποπΐο. 

ν.5 ἢ ὑπαρίπαξίοτι, τι. 65 853 (Ὀοῖἢ }).---,:Ο;Ἷ23 δε,ῦγε : ἃ σοπιπιοῃ νογά 
(αη. 275 δτο.); Ὀυξ ποΐ ἴῃ Ὠι. 

Ν..7.}18 ἀἱαθ τ» ζασε, απὰ ν.37. 1 ρυὶϊς απο ἱγομδὶες, ἀο ποῖ οσουγ οἾ56- 
Πεγα ἴῃ με Ηοσχ.:; λίαε τ») ὕαος δηὰ ουΐϊΐϊς ατὰὲ ρεγῆδρϑ 
βιρ»εβϑίεα ὃν 4229. 

[ι15 ἔγιιθ, (Π656 ᾶγε ποὶ 8}} οἵ εαυδ] ννεῖ ρ: ξ; ἰπ (ἢ ς8586 οὗ ἔννο ογ ἰῆγοεοα, 
ρτγοῦδοϊγ, μετα ννὰ8 ηο οἰμοῦ οςοδϑβίοη ἰὴ 1. ον {πεὶγ υ86ὲ; πενογίῃα685, 
ἰαΐκεη ἰῃ {πὸ ἀρρτγεραίς πεῖς οἱρηῃϊῆοδηος 5 οοηϑι ἀογδῦ]ο ; δηά ἰη νῖενν οὗ 
18ε 5ἰΓοηΡῚΥ πιαικεα δἰγὶς οὗ Ὠϊ., 1 Ἰπδὺ Ὅς ἔδιγῖν οοποϊυάεα ἐπδῖ ἃ βεοίίοη 
ἴῃ ΨΏΙςἢ 80 ἔενν οὗ 5 ομπαγδοίογϑεῖς ὄἘχργεβϑίοηβ ἀγὰ ἴο Ὀς ἔουηά, ννὮ1]6 50 
πιιςἢ οσουγβ πὶ 6 ο65 ποΐ οἴβεννῆογα ι156, 18 ποὶ 18 ννογίς. Ὁἢῃ15 σοι)- 

22 
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αἰυβίοη, Ὀαβεά ἴῃ {πὸ ἤγϑιὶ ἱηβίδηςε τροη Πρ πες ογϊογία δος, 18 οου- 
διιηθὰ ΌΥ οἶμον Ἰπαϊςδιοηβ. 

2. Ν.}6 5 Ἰηἰογγυρί8 ἴπ6 σοπησχίοη Ὀεΐννεοη ν.515 δηά ν.29 5, ΜΝ" Π 1ς 
[Πς 5εαιεὶ οὗ ν.9"}5: θοΐἢ ἀδαὶ νν ἢ (Π6 βαπις συδ]εςῖ, ἰἢς ἀἰθροβαδαὶ οἵ (πὰ 
Βευϊ. ἴανν, δηὰ ν.29- 15 ϑι πα τῖν τνογάδα ἴο ν.3, Α ργαβϑυπιρίίοιυ (ἢυ5 δγῖβες 
τπδι ν.}.. 5 15 ἰπβογίδα ννῆσγε τἴ πον βίδη 8 ἔγοπι ἃ ἀϊβθεγδοηΐ βουγοο. 

ἃ. Αςοογαϊηρν ἴο Ὁ, Ϊοβϑῆια δα8 Ὅδοη ἰοπρ' ποπιϊπεαίθαἃ 45 Μοβοϑ' 
διυσσαβϑοῦ {137:.. χ5}), δηὰ Μοβοβ ὰ5 Ὀδϑθη ἱπϑίγιςϊοα ἴἰο ““δρροίηϊ᾽" δηὰ 
““δησουγαρο ᾿" Ὠἰπιὶ (235); δηὰ 4178 ἀρροδᾶγβ ἴο ἀσβογσῖθε μονν πε δδ85 ρυδ] οἷν 
(““ἴπ δα 5ἰρῆι οὗἉ δ.] [ϑγϑρ])} ἄοης {ῃ1585. [πῃ 4115 1δ. 33. Βοννονογ, [οϑῆυδ, 
δανίηρ ργεβοηϊεά πἰπιβεϊ δὲ (ῃς Τεηῖ οὗ Μεείίηρ,, 5 ἀρροϊηϊεά ἴο ἢὶ5 οῇῆῖος 
ὉΥ ]οπονδῆ, δηά ἐποουγαροα ὃγ Ηἰπι (ν.3) ἠεδτῖν ἰη ἴΠ6 ββϑπιε ννογάβ νηὶ ἢ 
Μοβεβ δά υϑεὰ Ὀεΐοτγε ἰη ,ιῖ. ὙΠαβε ἴνο γεργοβϑεηίδιίίοηβ ὁ ποῖ ργορογὶν 
ΠαγπιοηϊΖζα : δα Ὀοίἢ Ῥδοη τυγ τε ΌΥ οὐς δηά ἴδε 8δπ|ὲ ἢδηά, ἴμογε ἰ5 ἃ 
ῥτεϑυπιρίίοη ἰπαὶ ἴἢε τεϊδίίοη Ὀείΐννεεη ἴῃς ἵἔἴνο οδτγεπιοηΐθβ (ν. δηὰ 
ν.}..1δ. 33) τγουϊὰ ἤανα Ὀδοη πιογὸ οἰθαγῖν ἱπαϊοαίθα, Α5 {πὰ πδγγαίϊνο 
5ἰαηάπ, ἰξ 15 ονϊοης (Πδὲ ν.}6 1δ. 38 }9 τυτοη τ ῃουΐ γοΐογοηςς ἴο ν.ἷ, δά 
ἄοεϑ5 ποῖ ργεβυρροβε Ιἴ. ᾿ 

4. Ν 16: 15 τηϑδη Ἔ5Ε}Υ (5εα ν. 35. 3) (1Π6 ἱπιγοάιοίίοη ἴο [6 ϑοηρ ἴῃ ο. 22; 
τη δῆϊεγ ἴῃς νογάς “" Αηὰ ντγοίς 118 βοηρ, "" ὅζο., ἱπ ν.3Ξ, (ες ϑοηρ νου]ὰ 
παίυγα!ν Ὅς ἐχρεςϊοδά ἴο ἕο! ον δὶ οὔοθ. [ηβίεδά οὗ (πδί, βοννενογ, {πε 
ϑοηρ δηά [5 ἱπίγοδυοίίζοη ἄγε βεραγαίοα ἔγοπι Ἔεδοῦ οἴπογ ΌΥ ν.3. 5. τυπίς ἢ, 
ννῃογα 1 ηονν βίδηπάβ, 19 4180 οἱ θα ῦν ἱπιοηάοά (ν.35.39) 45 δὴ ἱηίγοάιοίίοη ἴο 
ἴῃς 88πι6ὲ ϑοηρ. Βυΐ ἴννο ρδγα]]εὶ ἱηίγοάποίίοηβ τνουἹά Ὠαγαὶν Ὀς νυεϊτίθη 
ὉΥ οης δυΐπογτ. Α5 ν.3Ἐ 3 σοηϊδίηβ πυπηοῦουβ πιαγβ οὗ ἴῃς Πευϊετγοροπιῖς 
βίγς, ν.} 6:3 χῃλν θὲ ργεβιιπιεά ἴο ὈῈ {πε ννοτῖς οἵ ἃ ἀϊδβδγεηξς μδηὰ. 

11 ἔο]ονν5 ἔῃδὲ ν.14-38 ς ποῖ {6 ψοτῖ οὗ πα Πευϊζοτοποπηῖο 

δὐυῖποτν οἵ {πε οοηΐοχί ἴῃ  ΠΙΟΐ 1 15 ον απο ἀδά (ν.1:18. 3.80), 
Μ.1416. 28. τηαλυ 6 ΓεδϑοηδΌϊΥυ γείεγγοα ἴο 71ΕῈ. ΔΝ Πείμογ, μονν- 

ἀνθ, ν. 16:22 (γε δῦ ηρ' ἴο [Π6 Θοηρ) Ὀοίοπρδ αἷβο ἴο ΤΕ), 15 1655 

οογίδίη : [15 ΠΙΘΥΑΓΥ οπαγδοῖου 15 1655 αἰ βεϊ ἵν {παῖ οὗ ΤΕ; ὦ 

βεραγαῖθβ αννίκνναγαϊν ν.14-1δ ἔγοιῃ 115 5βϑαιαὶ ἴῃ ν.33 (οἴ. οη ν.33), 
Δηὰ πᾶν οΐ ᾿ΠΊ]ΡΟΘΒΙΌΪ δᾶνα Ὀδοη ἱπδογίεα νῃογα 1 ποιν 

βίδηἀβ βυβθαπεηι (οἴ. ϑιδάς, ΖΑ ΤῊ. 1885, Ρ. 298 [.).-- 

14.-2,6. ]οβῆια 15 δυπηηοπθα ἴο πε Τοπὶ οὗ Μεοοίϊηρ, ἴῃ ογάδγ 
[πδ΄ Βα πιᾶὺ ὃ6 ἰηϑ υἰοαὰ 45 Μοβαϑ᾽ βυοοθββοσγ.-- -14, Ζὰ» ὅα}»:5 
αῤῥνοαοῖ 20 ἀνίηρ) 50 ἀη. 4739 (1), τ Κι. 211.--θΡγεφομέ γοι- 
δοίυες (Δ ΠΠ1)] [{0. ἑαζ6 γοι σέαηα; 50 Νὰ. 1116 248:15 Εχ, 816 
9.3 1017 4,445 7ο5. 241 (411 1Ε}, ]υα. 205 1 5. 1τοῖϑ, ΟΕ, 2990), 

--Ἴο λο Τερέ Γ᾽ Μερέέηρ' (Ἴνν ὉΠΝ)] 45 οὔξζεῃ ἰη Ἐχ.-Να., 
Ὀοίὰ ΤΕ (Εχ. 4237 Νὰ. 11|6 128), ἀπά Ρ' (ἔχ. 2731 δς.). ΤῆΘ 

τιδδηΐϊηρ οὗ ἴδε ἴδγηι 15 οχρίδιπθά (Όγ Ρὴ) ἰῃ Ἐκ. 2523 2043 ,χοϑ 

ἃ5 βρη γίηρ ἴΠ6 Τοηΐϊ ἴῃ ποῦ ]ομονδῃ »ηοΖ Μοβαβ ἔογ ἴῃς 
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Ρύγροβα οὗ βρϑακίηρ' νντἢ ἢϊπι; 11 15 {ππ5 ργδοίσδ!ν δαυϊναίθηϊ 

ἴο ἴπ6 7ΖεριζΖ οΥ᾽ ευοίαξίο. ΤΠϊ5 δηπαὰ [π6 Ὡδχὲ νεϑῦβϑα δε {π6 

οηΐν ρῥΐαςσεβ ἴῃ Ὠΐ. ἴθ ψ ποῦ {πῸ6 Ταθογηδοῖὶα 15 πιεητ! οηθσά.---- 

ΖΤλαΐ 7 ν»ιαν σορηπαηα 7οελτα)] 1.6. ἀρροῖὶπε Πἰπὶ ἴο ἢ15 οβῆοαβ. 

566 Οὗ 438, Πεγο, μοννανον, 23,32056515 ἰησιγιοῖεδα ἴο ὁ“ σοτηπιδηά ᾿" 

οὐ ““δρροϊηΐ᾽" ]οβῇιδ (οἴ. 4110). 

ΤὭσγε 15 ἃ ἰὨϊγά γεργεβοηίδίίοη η ῬῸ ΙὩ Ῥ, Μοβδϑ, δἱ ᾿ϑῃονδτῃ᾽ 8 ἀϊγεοϊοη, 

[45 δἰ γεδαν βοϊδπιην “ δρροϊηϊεα "᾿ 7οβῆμα ἴο ἢ]5 οΒΊος, ἴῃ ἴ6 ργδϑθῆος οὗ 
ΕἸείαζαν ἰδ ργίεδί, δπὰ οὗ ἐς Ἵοοηρτερδίίοη (Νυ. 275:3). τΥμε ἵνο 
ΡΑ558ρ65 δὰ οδρδῦϊε οὗ ἃ ἴογπ) αὶ γεςοῃοϊ]δίίοη, Ὁ ἴῃς βιρροϑιίίοη μδὶ 
Ὁϊ. 4114.35. παγγαῖθβ [επονδῆ 8 σοηβγιηδίίοη οὗ ἴῃ δρροϊηϊπχοηΐξ τδάα 
Ῥτγενϊουϑὶν ὉγῪ Μοβϑεβ. Βυΐ, δῖεγ ἴπε ϑδοϊεπιὴ πδηηεῦ ἴῃ τυ οἢ, δοοογαάϊΐϊηρ 
ἰο Νυ. 2715. 5, ]Ἰοβῆυδ᾽ 5 ἰπδιτυτοη μαὰ δίκη ρἷίβδος, δυο ἃ σοηβετηδίίοη 
ννου]ὰ 5θαπὶ ἴο Ὀ6 υπηδοσβϑαγυ ; δηά ὄνδη 1Ὁ ἢ6 οὯ56 ψνεῦα οἴπογυνίβο, ἰξ 15 
βίη υἷας ἴΠμδὶ [ἢπ ἴεγπ)β οὗ ν.}" (45 οὗ ν. 3) πιδῖκε πο γεΐεγεηςα ἰο ΔἢΥ ργενίοι 8 
σεγεπΊοΩΥ Βανίηρ Ὀεδη ρεγίογπιεα, Ὀυὰῖ ἀγὸ ᾿νογάθα Ἐχδοῖν 865 ἰἢ οβϑῆυδ᾽ 5 
ἢγϑί (δηα οἡ]γ) ἰηϑευϊοη τνεγε Ὀεϊηρ' ἀδβογρεάα,. [{ οδῇ Βαγαΐν ὃς ἀουδίεα 
(μαι Ὀι. 4114. 55 δηά Νιι. 2)}5.233 γα, ἴῃ ἔδοῖϊ, ἵνο 2αγαἊοὶ δοςουηΐϑ οὗἩ ἰῃ6 
ἰηδιϊ(υἱοη οὗἨ 7]Ὀϑῆιδ, οὔς Ὀεϊοηρίηρ ἴο [ΕῈ δπά {πὰ οἷδογ ἰο Ρ, νῆϊοῆ 
ΘΧὨΌΙς νεαταιίοπα οὗ ἀείαϊ!, δυο δ8 ἃ οἴδθη ορϑογνδῦϊαε Ὀοΐίνδοη (Π6 

ΡΑΓΆ116] παγγαιῖνεβ οὗ [Ε δηὰ Ρ., 

16. για 2111αν»ν 07 οἰομμα 50 Νὰ. 125; οἵ. Εχ. 249.10 (Ὀοτἢ 7Ε). 
16-22. Ιηϊγτοἀυοιίίοη ἴο ἴα ϑοηρ (321.43).---16-18, ΤῆΘ 

Δροβίδϑυ οὗ ἴϑσγδοεὶ δἴϊαγ Μοβϑϑ᾽ ἀδβδίῃ.-- -16. δολοίω, ἐλοις αγί 

αδομξ ἐο 5ἰ6 6 τοῖξὰ ἐὰν 7αἰλθ᾽5) ““ἴο 516ερ (116 ἀοννῃ) ἢ οπδ᾽ 5 
ἔαϊῃοτϑ,᾽" 5 ση. 4780 (1), 2 5. 713, δΔηά σοηῃϑδίδηςξίᾳυ ἴῃ πα Βοοῖκβ 

οὗ Κιηρβ (1 Κι. 210 χτ48 ὅζχο.). Ρ, ἔογ [πε βδδπι6 ἰάδβδ, ι.565 {Π6 

δχργεϑδίοη “δε ραϊπεγεά ἴο οἠδ᾽ 5 ἐδίῃεογ᾽ 5 Κίη ᾿; 5εαὲ οπ 425 

(οὗ ΜοΞ65).---ΤΖ λές 26ο016}] ἰϊ ἢ ἃ τουοῇ οὗὨ αἀἰπραγαρεπιεηΐ, 85 

Εχ. 3295.31: Νι..14}} 15. 69 811 2018 αἦ.---ΟἋ ὦ τολογίηρ᾽ αἴ» (Ὁ 

ΠῈ}}] 50 Εχ. 441δ.16 (ἸΕ), [μὲν. 177 2οὅ (αὔϊεγ Μοϊβοῦῇ) Νιι. 1.589 

(411 Η), Ἰυ ἃ. 217 827.88: οὗ, ““ἴο ΡῸ ἃ ΨὭοτηρ ἀτῦαν 9Όηι 

]εβονδῃ," Ηοβ. 13 (ΠΗ), 413 (ΠΠῚ), οἱ (6940), ῬΒ. 737 (5). 
ΤῈ βδπα νεῦρ (ἢ {πὰ σορηῃδία ϑυρδίδηϊζινεβ βρη ηρ᾽ 

τολογ 6105) ΟὐουΓ5 αἰβοννμαγα (650. ἴῃ Ηοβ. ΕΖ.) 85 ἃ ἰοσγοϊ δῖε 
ἤρττα ἀδποίηρ {Π6 αἰϑίογαίὶ δραηάοηπιεοηΐξ οὗ ̓ Ἰεονδῇ ἴον οἰποῦ 

ροάβ. ζΤῇε ογὶρίη οὗ ἴῆ6 υϑΔρῈ 15 πιδίϊογ οὗ οοη]δθοΐυγα. ΤΠ 

ννοσὰς γ»ὰν ᾶνα Ὀδδη δηιρίογεοά ἴῃ ἃ ρυγοῖν ἤρυγεαῖννα βεηβα 

ἔγοαιλν [86 Ὀορίπηηρ: Ὀυϊ ἴῃ νον οὗ 1ἴῃ6 ίδοϊ τἢδὲ δοίιιδὶ 

ΡτοβεταςἊοη ννὰ5 ποῖ Δῃ πποοπηπΊοη ἔδαΐυγα ἰῃ δηποίθηϊς Θοηο 

οὐἱὲβ (οξ, οη 2318 17)), 1: 15 ποῖ ἱπιργοῦδθία {παὲ {ῃ15 βυρρεβίεά 
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1πΠ6 υ56 οὗ {πΠ6 ἀχργοϑϑίοηβ ἱπ ατδϑίίοη, δηά {πᾶς οΥρΊ ΠΑ 

ΠΟΥ ψογθ πιρᾶπὶ [16 γα]Π]ν, πουρ δἰογιναγάς ΠΟῪ οδπιε 

ἴο 6 υδ6ά πιείϊδρδογίοδ!γ. [Ι͂ἢ ραγίίουϊας ραββϑαρϑϑβ, ἴἴ ἰ5 

ΒΟΠΊΘΓΠ165 πποσγίδϊη ψδοίποσ {Π6 γαξογθηοα 15 ἴο ἃ [᾿τεγαΐὶ οὐ 

ἴο 4 5ριίγιῖιιαὶ ννῃογοάοῃι: ιῖ οἰςαννῆογα οπθ, δηά ποὶ ἰδὲς 

Οἴπογ, ἀρρϑδαὺβ οἰδαγίυ ἴο Ὀ6Ὲ ἱπίεπάεά, Ηοβϑα (ο. 1:-- 3) οοη- 

οαῖναβ ἴπῃ6 πιογαὰΐ υππίοη Ὀεΐννθοη Πομπονδῆ δπὰ Ηἰξ ρεορῖε 

ὑηᾶογ ἴΠ6 ἤἥριγε οἵ [πῃ6 πιαγγίδρε-οηά (566 ΝΥ. Ε. ϑ5π|}, 

ροῤλείς οὐΓ. 27) γασὶ, Ρρ. 166-180); δπά ἔτγοπι {Π]5 ροΐϊηϊ οἱ 

νον, ΔΠΥ ἱπβάο! Ὑ τονναγάβς οβοναθῇ νου παίυγα!ν ὃς 

Θδχργεββϑαά υὑπάδγ ἴπ6 ἤριωγε Παγα δε, Νανογίποίαβς ἴῃ Ηοβ. 

412 (ῃοῖϊοα ν.18. 14) 1 56 επὶ5 οἷεαγ {παὶ {π6 ργορπεῖ μδ5 [Πταγαὶ 

ϑνογαάοηι ἴῃ ἢ]5 πιϊηά.--- 7.6 “ογεῖρηε ροάς οΓΓ ἐλ ἰαπαᾶ τολίλλετ 

ἐξ ρυοίλ ἐπ, μ᾿ τὶς τεϊῶδ] “εἴτ 115 πιάϑσὶ" σᾶπ ΟἹΪΥ πιεϑη “ἴπ 

{πΠ6 Ρδορἶθ᾽ 5 πὐάςι" (ἴο θὲ ἴδίδη οἱοβεῖνυ ἢ “ἘΠ 6 ἐοτγεῖροι 

δοάς οὗ [πε 14η4}; [π6 ργοη. (νν Βιοἢ 5 πιᾶ5ο.) Ὀεΐηρ ποῖ 

τοίδγγι 16 ἴο “"Ϊαπά,᾽ ἀπά {π6 ραγαρῆγαβε (ΑΝ., ΕΝ.) ““ἴο Ἂς 

ἀπιοηρ᾽ {Π6πὶ᾿᾿ Ὀεϊηρ αυἱΐα Περὶ πιαῖθ. Ὅῆα βοηΐδηοσε 15, μον- 

δνοῦ, 8ὴ αὐνκνατγά οπα; δηά ΚΙοβί. (2 ρΖ. Ῥ.. 230), ψ ἢ  Ποπὶ 

ὨΠΠπι. ἀρτοαβ, πᾶν ὃ6 τῖρδῖ ἰη {Π|ηἰκῖπρ (Παΐ οτρίπ δ ν 1 γδη, 

““ηά ΡῸ 4 ΨΠῃογίηρ αδἴξασ ἔογεὶρ ροάβ ἴῃ [5 πιά ςῖ,᾽ 2.6. τῆς 

ροάς οἵ ἴῃς σδπαδηϊξαϑ Πἰνίηρ' ἴῃ 15γδ61᾽5 πιϊάϑε (οἵ, 705. οἵ 1610; 

Δπά 65ρ. 2433 ““ρυΐ αὐνᾶν πὸ ἔογεϊρῃ ροάβς ψῃϊοῦ ἀγα ἐρε }ῸΝ 

ρει), ἴῃς οἶαιιδα ““ οὗ ἴῃς Ἰαηἃ ψῇιπογ 1 ροσῖῃ ἴη᾽ Ῥείη ἃ 

Β᾽οβ5 ἰηβογίεα δἔαεσγνναγας ἔογ 1πΠ6 ρυγροβα οὗ γε !ανίηρ ἴδε 

ϑ 6.0 

1 5. γ8 ]6Γ. 519.2 ΟΠ. 4416: οὗ, 2) δι (ροοῖ.) Ὠξ. 4213 ΡΞ. 

8ιῖοῦ ΜΑ], 2110, 2) ῆρις Ὅλδῃ. 1139, Νοῖ τῆς ποτά γοηδογοά 

ἐς γβηρο" ἴῃ 4216 5. 81:05 ὅχο., Ὀιξ οορπαῖε ἢ πολλρὲ 

ἐ ογο σοῦ (1451 158 1η16 205] (32). ογραζθ πι6] 2850 705. 
2416. 39 Τιιὰ. 213.18 χοῦ. 10.185. 5, 88 1210 ;Σ Κὶ, ο" α).---Βγεαξ πὶν 

οουσηιαγεέ πολίολ 7 λαυο τπασδ τοίζὰ 11 ΤΥ ἽΒΠ, 5 ν. 9, ΕἸ5ε- 
Πεῖα ἴῃ ἴα Ηδχ. ον αη. 114 (Ρ), [,δν. 2615. 4 (Η). Τῇε 
δχργαβϑίοη ἰ5, δοννανογ, δη ογάϊπδαγυ οπα, [πἅ. 21 τ Κὶ. 1ς5}9 [εγ. 

48. ΥΊΚΠ ὋΣ "Ὁ Ν] Ἴ2). 'πῦκ ἔογπιβ ἃ οοπιρουπὰ ἰάεα, ““κοά5 οἵ ἐογείρτ- 
Ὧ655 ᾿Ξ" ογεῖρη βοάβ,᾽" ννϑϊςἢ 18 πο η υδ]Εεα Ὁγ ἴπ6 κεη. “ οΥΊΠε ἰαπα ": 

οὗ, οη 432}5, 
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1110 αἰ.---1. Α πα »εΐρο ἀπρο7 σλαλὶ δὲ ἀπο ἀραΐμδέ 1. .., 

αγαὶ ἐξ «λα! ὅθ ον ἀδυομγίρμρ᾽ (Οϑνῶ ΠῚΠ}),--τ-ξ. 6. ἔοτ οἵπαν ἡδίϊοηβ 

ἴο οοηδιηλα (γ16: οἵ. Νὰ. 149),---απὸ γπᾶτιν συΐὶς αμπα ἐγομδίος 

(1 5. 1019) «οὐδέ δεογαϊ (111. ἥηπαᾶ: ν.3ὶ “80 Ἐχ, 188 Νιι. 2014) Ζ; 
αμα ἐξ τοῦδ ταν τη ἐλαξ ἤαν, 75 τὲ πιοΐ δόσαιδ6 γην Οοα ἐς ποί ζρι γε)» 

γεϊάδέ (1432) ἐλαΐ ἔλόδο ϑυΐϊς λανυο δεγαϊθη τη6 2] ἴῃ 5ϊηρ'᾽., 45 (1π 
(6 ΗδΌ.) ν.16. 18.320. 31 οὗἩἍ [Π6 ρεδορῖθ ρΈΠογαι νυ (ου 131),  ΠΙΟἢ 

15 ταργδοβοηίθά δ5 ἴῃ δοκπονϊδάρίηρ {Ππ6 σδιι56 οὗ 115 ἀἸδαβίογβ. 

--«"ὦ 7 τοῦ! ἤόγεαζο ἐλο] σοττεβροπάϊηρ' ἴο “ΠΟΥ νν1}]}] ἔογβακα 
τη 6," ν.ὶδ: (Π6 54π|6 Δη ΓΕ Π6515, 2 (ἢ. 12ὅ 152 2489. 6 τὴν 

)}αοε) ἐ.6. ἱῖμάγανν τὴν ἕδνουγ: 50 ν.}8; ρεγῆδρβ συρρεβίεα ΌΥ 

4229, Νοῖ εἰβενδοζα ἴῃ ἴπ6 Ηδχ. : ἴῃ οἵδε Ὀοοἕ(5, [5. 817 Μίο. 

44, δηά ἐγεαιθηςν [ἢ ἰαΐογ τυγιΐους, 65ρ. ἴπ6 Ῥ541η15.--- 7 γι. 711.» 

γε τς] ἴῃ 5ἴηρ.., οὗ [π6 παίίοῃ, 85 [05. οἵ. 16 1.714. 16 [ἃ 2038 δχο. 
(2.0.7. Ρ. 3664.). Εοτ δὲ ἐπουρδε, οἵ. Εχ. 177 Νυ. 144 

(ν παποα α. 143), ΜΙο. 411 76γ. 149: 566 αἷβθο οἡ 142 616; δβδηά δαὰ 

Ϊ5. 1256 Ζερῇ. 418. 117-18, ΤἸεπονδῇ ν1]1, ποννανογ, 5111} σοπίϊηια 

ἴο ψ ΠΠοΪά Ηἰ5 ἔανουγ ἔγοπι ἰσγαοὶ: (6 δοϊκηονϊεαρπιοηῖ, 

ψνὨΙοἢ ἴπ6 παίΐοη 15 γαργεβοηϊθα 45 τηδκκίηρ' ἴῃ ν.Τ, 15. ποῖ {Π6 

δχργαβϑϑίοη οὗ ἔγιι6 ρβϑηϊζεηοο.---- 7 μγη6α (Π)8) πριέο οὐλϑν ροί5) 
ν.30: 50 Ηοβ. 31: διὲ ΓΒ αἷβο ἴ[,ὲν. 195 81 (Η), 5. 405 αἰ.--- 

19-22, Ιη͵υποίίοη ἴο ννγῖῖα [π6 ἔο] οννίηρ βοηρ᾽ (32:7), ἴῃ ογάον 
[πὶ 1 τηδΥ Ὀ6 ἃ Μιίηοος ἔογ [ομονδῇ δἀρδίηβδί ἴπ6 οπιάγοη 

οὗ 5.86].---10, 4:4] ποιὸ] ἴῃ νίενν οὗ ἴπ6 ργοβρεοΐῖ οὗ διΐυγα 
ἀροβίαϑυ, ορϑθηβά οιἍ ἴῃ ν. 1618. Ἰγίία γος ἐλὲς 5ο )] ἴξ τ86 

[αχί Ὀ6 οογγϑοῖ, Μοϑβεβ δηά ]οϑῆυδ νν1]1] Ὀ6 δὐάτεσβϑθά. [Ιπ νῖεν 

οὔ ν.16 δηά 65ρ. οὗ ν.33 (,Αηά 2 72056ς στοῖες,᾽" δ:ο.), 1 15 σοη- 

5 ἀδγεα Ὀγ οἴμοι ἰδὲ ἴΠ6 οτρίηδὶ γϑδάϊηρ'᾽ ννὰ5 5'ηρ'., “"ν τῖῖα 

{πΠ66. ὙΤὍΤῇδ ρῥΐυγαὶ ἀρτεθοβ, ἤοννανοσ, ψῆ 425.--Α πα ἐσασλ 

ἕλοι ἐΐ, 5. οἷ. 2 5. 118, (1) δεαοῖ γὲ τ (Π199).----ρωΐ 2 ἐμ 

ἐλοῖν τπομέλ] οἴ. Ἐχ. 415, ἀπά οἡ 1818, (ΤΉ ηέ γ ἐξ (ΠΠ ).--- 
Α τοἱΐνισος Ὁ» πιὸ αραΐηδέ ἐλε οληγον οΥὙ νας] νῖΖ. ραν (οἕ. 

ν. 200-21) ὃν Ξῃονίηρ ἴΠ6πὶ ἴπαΐ, μανίπρ᾽ Ὀδοη ἐογεινναγηδα οὗ ἴΠ6 

δι΄ σοηβδαιθης68 οὗ δροβίδϑυ, ἴΠῸῪ ἢανα οηἷΐν ἱπεοπιβαῖνες ἴο 

Ὀΐαπια 1 πον δυβογ δοσογαϊ ΡΥ, ρᾶγιϊν (οἴ. 425:18) Ὀγ οοην!οῖ- 

'ηρ ἴπεηὶ οὗ ἱπρταιί{πῶ46 ἴῃ ἀδδογιίίηρ {πεῖς Βεποίδοίϊοσ, δηά 

11. 5 Ὁ}] 7υ4. 413 7ὲγ. 43. Μα]. 21} 5. 129. Ἔκ ὃν (293) ἰβ πιογο 
οοπηπιοῦ.---20. “2. ΚΝ 323] ΕΝ. “Εογ θη. .. ἐλέη... «1 οἷν οἱ 83.177. ΊΘΣ, 
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Θϑἰδ ὉΠ: 5 1ηρ' {π6 ᾿υπϊοα (325) δηα πιογον (3236.45) οὗ αἀοά. Ηξεησε 

1Π6 ϑοηπρ' 15 ἴο Ὀ6 ““δυρπί᾽" [π6 Ιβγϑοί 65, ἰῃ ογάδγ ἴπδΐ {Ποὶγ 

διιζοσϑϑῖνα ΡΈΠΕΟΓΔΙΟΠ5 ΠΊΔΥ ὈδΟΟΠΊΘ ἔδπι αν ἢ 1(5 οοηϊαηΐδ, 

δΔηά ἰαἴκα ἴο Ὠδαγί {π6 ἰεϑθοῦβ νοοῖ 1 σοηΐδῖηβ. Ὅπα 1] ΟΠὶ 

Δ ἽΡ πη, 85 ν.26 Μίς. 13 [εγ. 4286. ΤἼε οτἱρίπαὶ αἷπιὶ οὗ {πε 

Θοηρ, δηά {[Π6 5656 ἴῇ ΨΏΙΟΣ 1ἴ ννᾶ5 δοΐι λιν ἃ “" τη 655 

ἀραϊηβί ἴϑγαοὶ, νεσα ροβϑιδίν, ποννανογ, ἀϊβογεηΐ ἔγοπι πόσα 

Δϑογιρθά ἴο 1 ἤδσγα ὈγΥ {πε δυΐποσ οὗ 411622: ς66 ᾿. 344 Ζοῤ, 

δηά οὐ 32}.---,20, 20» 7 «λαϊί ὀγίγιρ᾽ ἐ, δ ο.} [6 ργοηοιηβ, θοΐῃ 

Ὦογα δηά ἴῃ ν.32}, ἀγα ᾿ῃγουρδοιΐ δἱηρ., Ὄχοαρῖ ἰῇ σόγυθ πὰ 

οορἐΘΉ17:. ̓  γρρϊλ 7 φύαγό, ᾿ς. 566 ρ. 327.---ἀ πῶ τὲ τοῦἱὶ δαΐ, 

α»αἶ δδ “ μοά, ἀνα ργοτο 741] Ὀαβεά οὐ 4213-15: οἵ, 611 8130 - 45"πώ 

“οὐδὲ ἐμέγηι εριΐο οἱλον ρϑα5] ν.18: οἵ, 615 814. 454] σοπέθηρ τη] 
Νιυ. 1411.38 τ680.2 5, 1216 ᾿ς, τέ κςΞ,͵ Νοῖ εἴβενπογα τη ὮὨϊ1.---9]1. 

αην ουΐϊς, δ’ ..] ν.11.-- ΣῊ ἀριστοον (1918) δεζονο ἐξ 707 ἃ τοζηι655] 
οἵ. ν.19.--- 2» 7 ἄποτο ἐς ὑπαρτηαίίον (Ἴλ), τολτολ ἐξ (ἴ[ῃ 6 ρεορίς6) 

«οογζοίλ ουθη ποτοῦ, ὦ 0. ἐ.6. τὰ 6 ᾿πουρηῖβ δηά ἱπηρυ]5ε5 νογκ- 

ἸηΡ᾽ αἰγεδαγν ἴῃ 15 πεδαγί, Ἄἄνθὴ Ὀείογε 1 85 γεδοῃεα Οδηδδηῃ. 

ΟΥ. ἔογ ἴπ6 ἐπουρῃῖ, Νὰ. 1111.22 ὅς. Ἴ, δ5 σῃ. 6 (ἤδῆσε 
1: ΟΠ. 289 2018), 821 (Ὀοΐἢ 1).-- Ἡογζοίλ])] ἴἴτ. »ιαξοξᾷ (πῶν), οὗ 
{πΠ6 δοϊνι υ οὗ {πὸ Πεαγί, 8ἃ5 15. 428.-- ζλίολ 7 σισαγο)] “ἀπο 

[5 ἐδίπογς ᾽ (τ ΝὉ), 85 ἰ5 δα ἀδὰ Ὀγ (τ, ὅϑ4πι., 566 πὶ5 πθεάεά: 

οὗ, 83.---29., 45Ω ἰσερλέ 11] ν.19. 

23. (οποϊυδίοη οὗ ἴπΠ6 παγγαίϊίΐϊνε οὗ [οβῆυ δ᾽ σοπληλ 55 οη 

(ν.14ὴ.--4 πῶ λό οορυπαπασα (ον αῤῥοϊπίθ41) 7οσλμα) ἴῃ6 νεῖϑα 
566 Π15 ΟΠΟ6 ἴο δᾶνθ ᾿πηπιοαϊαίεῖϊν ἔο]οννεὰ ν.14 (ἔγοπὶ νοῦ τ 15 

πον βεραγαϊθα ὈΥ ν.16.22. γοίαιτ πρὶ ΠΟΙ ἴο ἴἢ6 ϑοηρ)ὴ. Ετσοτσ, 

τνῆογα 1ἴ βἰδηάς, ἴπΠ6 50]. οὗ ““ σοπιπταηαεά ᾿" σΔη Οηἷγ πδίαγαιν 

ὍὈ6 Μοβεβ (566 ν.33; δηά γεῖ, 5 ν.}6 βῆοννβ, 1 πιιιὲ γα ν ὈῈ 

]εμονδῇ.---..6 σομγαρέοις, ὧσ 0. ἈδΑΥΙν 85 ν.ἴ (Ὠ). Τῇῆαε νεῦϑεὲ 

(Ὀεΐηρ {Π6 βϑαιοὶ οὗ ν. 141) τ" 1}} οΥἹΡΊΠ ΑΙ μάνα ογπιεά ρϑγί οὗ 

ἴπ6 παγγδαῖϊνε οὗ ἴ'ξΕ. [τ πῖᾶυὺ, ἴο βοπια Ἔχίεηϊ, ἢανα Ὀδθη τα- 

το 6]1εα ἴῃ {6 σίγα οὗ Ὠϊ.; Ὀυξ {πΠ6 οηἷν ἀϊξειηοί νεῖν Ὠεαῖ. 

Ρῆγαβα ἴῃ ἴἴ 15. “"ΒῈ σουγάρδοιβ δηά βίγοηρ ᾿: “"οἰ]άγθη οὗ 

5 γδαὶ," δ5 γεπηδυκεά οὐ Ὁ. 2337, 15 ποῖ Πειυϊογοποηηο; δηά 

“6 ἰαηά ψΠΙΟὮ 1 σννάγε ἢ 15 βαιά Ὀγ 1Ε δ5 νε]] δβ ὃγ Ὁ (:6.).---- 
Α4ππὦ 7 (ετηρῇ.) τοῦ δο τοϊᾳ 1266] Ἀδπος 105. 1ὅ 47 (Ὠ5) : οἷ. ἀη. 

2815 .χ18 Εχ. 412 (411 [ΕἸ, [υἀἁ. 616, 4150 ἀῦονρα, ν.8 (Ὠ) ἼΦΣ ΠΝ δ. 
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234-80. ΜΌΒΟΒ ρίνοϑ αἰσθοῦο }8 ΓὉΣ ὑμ0 Ὠθαύθσοδοσηΐο Οὐὰ6 [0 
Ὧθ0 ἀθροδί θα Ὀοδβἰ4θ ὑμ09 Ασὐκ. Τ}8 ἀ0η60, ἢ6 τΤϑοὶΐθ8 ῬῈὮ]1ΟΙΨ, 
ἷπ [10 διά ίθηοθ οὗὨ ἐΐ:8 ῬΘ0}]9, [80 10]]οντίπρ βοιρ (82. 5), ἴοτθ- 
ὙΆΓΙΗΪηρ [ἢ6 πδίϊοῃ οὗ ὑ1.6 ΘΟΠΒΘαΌΘΠΟΘΒ, ἱ{ 1 δροβίδ2608.---Τ Ὡς 
ΡΆ55ΔΡ6 ἰ5 [πγουρπουΐ Ὠαυϊζογοηοπο ; ν.325. 27 ἔογηπληρ πιδηϊ- 

ἔεβεϊν {πῆς βοαιεῖ οὗ ν.9.18, δηὰ ν. 233-80 ροῃϑ)᾽ 51 Πρ’, 8ἃ5 Ροϊηϊαά ουἱ 

Οη ἢ. 328, οὗ ἃ Ξξεοοηπά [Ιηϊγοάιιοίζοη ἴο {πΠ6 ϑοηρ : οὔξογνε (παῖ 

ν.380 ἰς. ρδΓΆ116] ἴῃ ϑδυρβίδηοα ἴο ν.19, δπά ν.39 ἴο ν.20.21. 94 
Τα νιαδδ απ οπα ο7 τογέζέηρ, 0. 566 ν.9.--- 76 τοογας ο77 ἐλὲς 
ἔα:ο] 1.6. οὗ τ1η6 Πευϊεγοποιμίο ἴανν (2735) : οἷ. οἡ 1}.--- ρει 
ἐδέν τοῦγὸ Ξηϊολοαά (ὉΘΡ ἽΡ)] οὗ, ν.80 ,16 705. 824 τοϑῦ (Ῥοῖῃ Ὁ, 

δηά Ὀοζῃ δῇξογ ΓῦΡ95 "π}), τ Κι. 1419.-.--95, 7λο Ζουΐίες, τοῖο δαγὸ 
ἔλα αγᾷ οὗ )7ελουαλ᾽ 5 σουφηαρέ (1ο08}}] ἃ σοπιραγίβδοη οὗ ν.9 δηὰ 

1180 ΞῇοννΒ ἐπὶ ἴδ6 γοΐδγθηςθ 15 ποῖ ἴο “1, ον (65 ᾿" 1 1Π6 56ῆ 56 

οΟΥΡ (Ψῇῆο νδγα ποῖ ρεγηγεά ἴο εηἴεγ [πΠ6 Ηοῖἷν οὗ Ηο]165), Ὀυῖ 

ἴο πε πιοηιθοῖβ οὗ {6 ἔγῖῦε οἸποϊδίϊηρ δὲ πε σεηΐγαί βαποΐυδγυ, 

ἦ.6. ἴο {πε [ονι τοδὶ] 2γέσσές (ν.9); 566 Ρρ. 122, 219.---20. Ζλξς 
ὀοοῖ οὗ ἐδ6 ἴα:0] 2030 (21) 4010 705. 18.--- Ὁ» ὦ τοίῤγισδς αραῖρδέ 
ἔλεε} νὶΖ. 45 ργεβεητίηρ ἃ βἰδηάδγά οὗ ἔδ: ἢ δπά δοζίοη (οἷ. ου 
445), ἔγοπι νη ἢ, ἴῃ 1[Π6 οαβ6 δβϑϑιπιεά, [5γδοὶ νν}} ἤάνα ν᾽ ὈΪν 

ἀεοϊ! πο. [ΙΕ 15 γειηδγκδαῦϊα {πὶ [6 58πὶ|6 ρῆγαδθ ψδΙΟἢ 15 

ΔΡΡΪο πη ν.19 (ο {πῸ ϑοηρ, ἰδ υϑδεὰ δογα ψ ἢ γαΐεγεηοα ἴο 

[πΠ6 Ὠειΐῖ. ἴανν.---Αραΐησέ ἐλ66] 1.6. Ι5ταεῖ; ἴῃς ρῥγίεδίβ Ῥεΐῃρ 
δἀάγεββδεα δ5 {πΠ6 γαργαβδθηΐδίιναεβ οὗ 1ῃ6 πδίϊοῃ.-- -9, 207 7 

(6πιρ,}.)---ῦ, νῆο Πᾶνε ἐχρογίεποαά 1 50 οἔἴϊεη---ἄποτυ ἐλν (6- 

αποὸ (Ἴ 2), απὰα ἐὰν τ τιϑοκ] οἵ. 130. 48 οἿ.38.324; δηά οὔ: 18 χοἱδ͵ 
--ὸ λανὸ δέθη ἀφαρ τοΐίλ] 97. 33.---328. 29. Τῇε Ὠευϊεγοηοπηῖο 
ΡΆΓΆΪ16] ἴο ν.19:21 28, 41::-ογηδ[6] ν.13 αἷ0͵. 716 οἰάονς Οὗ γον 

γίδες απα γον οὔῇοο᾽75] οἴ. 209 (10), 4150 520 28), ὙΠ Ἔχργαββίοη 
“ἐ οἰάδγβ οὗ (γῦ65 ᾿" ἄοαϑ5 ποῖ οσοιγ οἰδεννῆεσα. (ζ ἰηβεγίβ “" δηὰ 

γοῦν πάρος Ὀεΐογε ““δηᾶ γοῖιγ οἤοοῦβ᾿᾿ : ργοῦ. τ ΡΥ, ἔοτ 

Οηἡ δος δὴ οσοδϑίοη (ςΐ. 2095 (10) [πΠ6 ἡιάροϑ ννοιἹά παγαϊν Ὀ6 

οπίίεά, ν εη (ἢ βιυιθογάϊηδίε δλσηογίηι (115) ναγα ᾿πο πα 66.--- 

ΖΆ656 πυογα] 1.6. [6 ϑοηρ 421-43, {ποι Ρ ἢ 1Π6 {γαηβιτοη ἔγοπὶ 

ν 227 [5 δοπιενῃδί αῦγιρί. Εογ δποῖπεν νιεῖν (Ὠ111π|., ΟΘΈΙ, 

ννεβίρῃδ]), δοοογάϊηρ ἴο ψῃιοῦ 4132.29 βἰοοά οηοβ Ὀδίογα 

ο. 29-30 (530 παῖ ἴΠ6 ἀρρβϑαΐ ἴο ἤδάνθη δηά δαγίῃ οἵ ν.38 ννὰϑβ 

1{Π6 οπα ἴῃ 2019), 566 οὐ 3215, ἀπά [6 Τηϊγοά. ὃ 4.--- (αἱ ἀφαυοι 
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απα φαγί ἐο εσίέγι655] οἵ. 436 ,οἱθ. - Ηξδάνεη δηὰ δαγίῃ, μανίηνσ 
δεατγά {π6 νναγηΐϊηρ' (566 321) νν1}} Ὀ6 νη ββος δρδϊηϑςί [5γδαοὶ ἴῃ 

(Π6 ἀνεηΐ οὗ [5 αἰδγερδγάϊηρ ἴἴ. [Ὁ 15 ἀουδίξι!, Ὠοννανοσγ, 

ψνΠεῖποσ {Π|5 15 [6 ογἱρίηδὶ βεηβα οὗ ἴῆε ἱηνοσδίίοη ἴῃ 42}; 566 

[πΠ6 ποῖα ἔπετε.---ῶϑ, Φασὶ οογγμῤέϊν (ἈΠΓΙΦΤ)] 410.35: οἵ, πη 
οἷ (Εχ. 427), 32ὅ.--- 7 τη ἀϑίδ, ὅσ .] 9130. 16 (ἔχ. 428), 1138.-- 
Ἐυΐὶ τοῦ λαῤῥόη ἐο γομ)] 7ετ. 4433; οἵ. ση. 49. “7αῥέη 15 

ἐδ, ποῖ [πΠ6 ψνογά τιςϑεά ἴῃ ν.ἕἥ7. 21 (νιν Ὁ).----ν,; 2λο ὁπ] 97) ἐλο Ζα»5] 
566 οἡ 439, Ηετγα {Πε6 γεΐεγθησα 5 ἴο {π6 ἀ!δίδηϊ, Ὀῖ υπηάροῖοτ- 

ταϊηδά, ἔαΐυγα, νοῦ πὰ ὙΝτίτοσ ρίοΐαγαβ δ5 ἴπΠ6 ἀρὰ οὗἉ [5σγδε]᾿ 5 

ἀροβῖδϑυ.---- 7 λαξ τολίολ ἐς ουΐΐ, 5. 435.----1Ὸ σεχ λίην τοίζλ ἐδέ 

τοογᾷ ΟΥ γο7 λαμα6] 580 1 Κζ. τ67 2 Καὶ. 2217 (ροῖἢ Ὠδαΐ.), } ες. 
2506:17.28, Νοῖί ἀεβηϊεῖγ ννἹ 14ο]5 (438), θὰ ἢ (Π6 σγϑίοπι- 

δἴῖς δηραρεπιοηΐ ἴη ᾿ἀοϊαΐγοιιβ ῥγδοίίοθβ, Ὠ2Υ1" ΠΡΌ -- οη:6᾽- 

2756 (ου 27) Ῥείηρ᾽ υδεὰ 'ἴπ 4 δὰ βεηβε, οἵ. 5. 284} 1,4π|. 4,6! 

76γ. 2514.---- Κα (Ὁ""5Π)] 566 οἡ 435.----ὃ0. ΑΜ ἐλο σϑεορδὲν 9775 γαο] 
[,ἐν. 1617 (Ρὴ) 705. 886 (Ὠ3) τ Κ. 814. 32. δ6 (Ὠειῖ.} 1.28} : οἷ. α. 519. 

ΧΧΧΙΙ, 1-48, ΤῊ9 βοηρ οὗ Νοβθ8.---Τῆς οδ]εοί οὗ [Π15 ροεπὶ 

ἷ5 (ν.4 6) ἴο ΘχϑπΊρ  ν [Π6 τεσε τάς δηὰ ἔδιτ 1 π655 οὗ ̓ ἐπονδῇ, 

85 πιδηϊ οι ἴῃ Ηἰβ ἀθδαίίπρθ ψΠ ἃ σογγαυρὶ δηά πὑηρταΐδξα] 

ηδϊίοη. ΝΠ {Π15 δίηι ἰῃ νίανν, ἴῃς ροσῖ, δἴξεγ {πε Εχογαάϊι πὶ 

(ν.1-8), ἀΘβογι 65, γεζίν, ἴπΠ6 ργονίάδηοε ν ῃισἢ πδα ὈγουρΉϊ [σγδεὶ 
546] [Πγουρἢ {πΠ6 π]!]ἄδγηθ55, δηὰ ρἰδηϊεά ἰἴ ἴῃ ἃ ἰαπά ὈΪεςϑοά 

δουπάδηςν ὈγΥ ]Θονδῇῃ᾽ 5 ροοάποβϑ (ν.1.}4); σϑοομαζν, 5τδοῖ᾿ 5 

ἱπρταιί υἀδ δηά ἰαρβε ἰηΐο 1Δοἰαίγυ (ν. 15:18), ψ ΠΙσἢ δά οὈ]ρεὰ 

76 Πονδῇ ἴο τῃτοαΐθη [τ (ν.19.38) ΨΠΠ παίίοηδὶ αἀἸβαξῖθγ, δηά 
αἰπιοβί (ν.366) ἢ πδιίοηδὶ οχιϊποιίίοη ; δηά 2λ:γαζ., μονα 5 
ἀειαγπιηδίοη ἴο σγαηΐ Ηἰς ρθορῖὶδα νἱοΐογυ ονεσ {Π6ῚΓ ἔοεβ, Όν 

βρεακίηρ ἴο {πεπὶ τῆγοιρι (ἢ6 αχίγαην οὗ πεῖς πςοά, δηὰ 

Ιεδάϊηρ ἴΠ6ηὶ ΠΟΥ ΌΥ ἴο ἃ Ὀεῖζεγ πηϊηὰ (ν.28-3), ὍΤΠΟ τπουρπί 
ἀπά εγίγιηρ {πΠ6 ν ΠοΪε ἰ5 {πΠπ5 {Π6 γτοϑοῦα οὗ ἴπ6 ρβϑορίθ, ὈὉΥ δῇ δεῖ 

οὗ ρίδςθ, δἵ π6 πιοπιεηΐῖ ννῇδη δηηϊ πη] δίϊοη βεαπγχθα ᾿πηπιηεηΐ. 

Τῆς ρόοθηὶ Ῥορὶηβ γαργοδοῦδι νυ; Ὀυΐ, ἴῃ ραπογαῖ, ἰοηάσγηθϑβ5 

ΔηΠ ρον ργονδὶῖ αῦονε βενεγιίυ, δηὰ ἰοναγάς ἴῃς οἷοβε {πε 

ϑἰγαὶη γι565 ᾿ῃἴ0 οὔθ οὗ ροβίζινα εησουγαροηηθηΐ δηα ΡῥγΟΠΊ56. 

29. "23 ΤῸ “ἼΠΚ] '“Ὃ “Κ 8 ργεῆχεά ἴο "2 ἔογ εἊπιρῇ. : οὗ, σπ. 185 5. 6211 
1283 15. 281δ.18 Μῖς. σὐ τ Καὶ. 87; αδἷβο ι 5. 2οϑῦ Ῥ5. 66᾽8 1,119 εγ. 2:᾽δ᾽ Τοῦ 
4435. Νεῆ, 127.-- ΠΑ ῚΡ1] 50 7ετ. 445: 5εος Ο-Κ, ὃ χ4. 2. Ε.} 
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Τῆς ϑοηρ 5ῆοννβ ρύδαὶϊ οὔἹρΊΠ ΔΙ οὗ ἔογηι, Ὀεΐπρ ἃ ργεβϑηΐδα- 

το Οὗ Ργορποίιοδὶ ᾿πουρ 5 ἴῃ ἃ ροθίοδὶ ἄγθββ, οὔ ἃ 50816 

ψΠοἢ 5 ψιπουῖ ρᾶγα116] ἴθ ἴΠ6 ΟἽ. Ας ἴῃ ορϑηϊηρ νοῦβαβ 

ϑδῆον, ἰἴ ἰ5 ἃ ἀζάσοζίς 2οῦρῆ, ἰαἰκιηρ' ἴῃ 6 ἔογπι οὗ ἃ γεϊγοβρεοζινα 

ΒΌΓΨΝΟΥ οὗ ἴ5γδο1᾽5 γα] ρίοιιβ Ὠἰβίοσυ, απ ἀδνοίοριηρ {πὸ ἰασβοης 

ἀξάποιῦϊςε ἔγοπι 1ἴ : ἴῃ ρεπογαὶ ρίδη, ᾿ἴ γεβαπθῖες "5. 78. τος. 106 

(οἴ. ἴῃ ργοβα ΕΖ. 20, δηά {π6 δ᾽ρογίεβ ΕΖ. 16. 23), Ὀυΐ {Π6 

ἰγοαϊπηθηΐϊ 15 πιαῦίςο ἃ ὉῪ ριδαΐοσ οοπιρίοίθηθϑϑ, δηά ϑβιιρεγίοῦ 

Ῥοσίϊοδὶ ροννεσ.0 Τῇ ροεῖ ἀενεοΐορβ 85 {πεπα ἢ οοη- 

βρίσυοιβ ᾿ἰογασγυ δηα δγίβίο 5111}: (Π6 ᾿πᾶρὲὸ5 αγα αἰνογϑι θα 

δηᾶ ὄχργαϑϑῖνα; δηά [6 ρᾶγδ]16]15π| 15 γα πη Δ ΌΪΥ γαριΐαγ δηὰ 

[ογοϊδῖθ. Α βρίγιῖ οὗ ἱπηραϑϑϊοηδα δαγηδϑίηθϑϑ ϑυβίδϊηβ δηὰ 

βυδυξοβ ἴΠ6 νῇοῖα. 

Ταέο οΥ ἐλ6 80»Ρ.--- Τα ρος 4] σοηά!τοη οὗ 5γαρὶ δὲ {Ππ6 

[πὸ ἤδη ἴδε ϑοηρ Ψὰ5 νυυιτίθη τᾶν δ ἱηξεγγεά ψἱΐδοιϊξ 

απο γ ἔγοπι 115 οσοηΐεηΐθ. Νοίδίηρ᾽ ἴῃ [Π6 ροδπὶ ροϊηῖβ ἴο 

Μοβεβ δ5 ἴδε δυΐποσ. ὙὍῇῃα ρογιοα οὗ ἴπΠῸ Εχοάιιβ, δηά οὗ (δε 

οσουραίίοη οὗ (δηδδῃ, [165 'η 4 αἀἰδίαηϊ ραϑί (ν.712), (ῃ6 βἴογυ 

οὗ ψ ῃοῦ πᾶν Ὀ6 ἰεατηῖ ὉῪ πε ροεῖ᾽β σοῃίθπιρογαγιεβ. ἔγοῃι 

{πεῖτγ ,μαέλονς (ν.7) ; Ι5γϑεῖ 15. δεῖ 'ἰπ Ῥαϊεβίίης (ν.13-:ὴ, δπὰ 

Πᾶ5 δά {{π|6 ποῖ Οηἱγν ἴο ἴαρβε ἱπῖο :ἀοἱαίγυ (ν. 16:19), Ῥαξ Ἄνθη 

ἴο ανα Ῥδθη Ὀγουρῃί ἴῃ σοηδεαιδησα ἴο ἴΠ6 νοῦρα οὗ γυϊη 

(ν.30.80). Σ 5 Πδγὰά ρῥγεβϑϑεά ὃν μδαΐμπθηῃ δϑϑαιδηΐβ (ν.80, οἵ. 

ν.31. 256-27 Ὀπ ]ΘΠπονδῇ ῥγοπιῖβαβ ἴο ᾿πΐθγροβθ, δηά γϑβοια Ηἰς 

Ρδορΐίβ ἔγοηι 115 ἴοθϑ (ν.8. 43). 5γδ6}}5 δροϑβίαϑυ, δηά οοη- 
δοαιδηΐ αϊξαβίογϑ, 16 5 ἴπ 1πΠ6 τῦζογ᾽β ρασῦ: 411 τῃδι 15 
ξαΐυγα 15 115 ἀδ]!νογᾶῆοθ. ϑιυοῖ ἃ δἰζυδίίοη, ιἴ 15 δνιάθηϊ, 15 

ηοῖ {παΐ οὗ ἴῃς Μοβϑῖο ἀρεὲ. Το βδῦρροξβε [δῖ {Π6 ροοῖ δάορίοά 

Δῃ αεομγηθα κϊαπαάροϊηξ, ΕΘρΘοΙδΙἶν ομδ δοζηυ 6 [5τ86}᾽5 ἀϊδαβίογβ 

Δη6 115 ἀοἰνογδηςε, 15 ΠΙΡΉΪΥ υπηδίμτγαϊ; ν.5.81 τοδάς ᾿πγοιρ- 

ουἵ Κα ἃ ρίεσε οὗ Ὠιβΐογυ ; Ἐ τ ἰγδηβιίοη ἔγοπι [Π6 γοργοδοῆ- 

ἔι] ἀεβογρίίοη οὗ {πε ραϑδὲ ογ ρύδβϑεηΐ (ν. 8.88) ο {πΠ6 ὑγοπλβε 

ἴον {π6ὸ ἕυΐυγα (ν.348.}) 5. ἀπδίοροιιβ ἴο 51 Π|}18Γ ἰγϑηβιτοη5 ἴῃ [Π6 

ΡΓορῃεῖβ (45 Ηοβ. 214(|6)}. 1ς, 124. ἘΖ, τϑϑϑ. 20 407.) δηά (6 
Ροεῖ, ἤδη πὲ δάάγεββθθ ἢὶ5 γϑδάθίβς (ν.ϑ" 6. 7, δά άγεβϑθβϑ 

αν θην ἴΠ6 ρΠΠ Υ ραπογαϊίϊἯοη ΨΏΙΟΠ Π45 αἰγεδάυν, ὔὡὐερ 

"Τῆς Πιΐυγαβ ἴῃ ν. 9.7] οχργοβθ ον ουδῖν [ἐῃοναἢ 5 2αςΖ ἀεϊεγηληδίιοῃ, 
θείης ᾿Ἰηἰγοσυσοα Ὁγν (6 ννογάν, ““Απὰ δα 5δ16..᾿" 
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[5γ86}᾽5 δηΐγυ ἱπῖο σδηδδη (ν. 153-12), ἱαρβεά ἔγοπι ἔπε διῇ οὗ 115 
[αῖπογβ (ν. δ 7. 16. 11ἅ.18... ὟὝΎΠΘ ροβί- Μοβαὶς ογίριῃ οὗ {πε ϑοηρ' 
ΤΊΔΥ δ 5δίεϊΥ σοῃοϊπμ δα ὡροη {Π15 σγτουηά δἷομθ. [Ιἰ 15. οοῆ- 

ἢγπιοά ὃν ἔυγίποσγ ἱπάϊσαιίοηβ. Βοίῃ (Π6 [πὸ οὗ ἰπουρῃί δηά 

ἴΠ6 ρὨγαϑΘοΟΪΟΡΎ οὗ ἔπεα ροδπὶ ροϊηΐ ἴο δὴ δρὲ πιυοῦ ἰαΐοσ (ἤδη 

πὲ οὗ Μοβαβ : {π6 τπδοϊορίοδὶ 146 65, ἴπ6 ἀγριιπιεηΐ, {Π6 ροϊηὶ 

οὗ νίονν, οἴἴδθβη «δἷϑο ἔπε ὄἼχργεϑϑίοῃβ, ἀἰδρίδυ σοηβίδπεν ροϊηῖβ 

οὗ οοπίδοϊ ψιῖῃ ἴπῸ6 ττιηρβ οὗ ἴῃ6 οδηοηΐοδὶ ργορμείβ, ἔγοπι 

{Π6 δίῃ: οεηΐ. Β.Ο. δηά οηνναγάβ. Τῃ6 ροᾶπὶ δ85 δοοογάϊηρὶν 

Ὀδθη ποῖ ἱπαρΕΪΐν οπαγδοίογζεά ὈΥ Οόγη!!} (ὐρῖ. ὃ 13. 5), 45 ἃ 

“ἐ ροῃροπάϊιπι οΟὗἩἨ ργορδοῦοδὶ ἐποοϊοργ." Νοτγ ἰ5 ἔπε πιδίυγοά 

δηά τοριΐαγ ροσίϊοδὶ ἔογηι (νι οἢ 15 δηγίπίηρ Ὀὰῖ ““τυρρεά᾽ ἢ) 

αἰϊορεῖμπεσ ναὶ νψουϊά Ὀ6 ἐχρεοϊεά ἴῃ ἃ οοπιροβιτοη ἀδίϊηρ 

ἔγοπι ἴῃ 6 Μοβδῖὶς 896. 

ΤΏ 2γεοῖδο ἀαῖα ἰ5, ποννανοσγ, ἀπο (ο ἄχ, {πὰ 4115] οη 5 ἴο 

σοΠ ΟΠΊΡΟΓΔΙΎ ροΥβοηβ (566 οη ν.3}) αηὰ δνθηΐβ Ὀεϊηρ' (45 οἴδη 

ἴῃ ἴΠ6 Ργορῇδίβ) ροβίοδ!ν πα βηϊα. ἘΕὈγηιοῦ ογ 1605, γεξεγγησ 

{Π6 ψ»ῃοΐς οὗ 4114:33 τὸ ΤΕ, σοποϊυάδεά πὶ ἴπΠ6 ρΡοῦπὶ 'ν85 οἱάδγ 

{πη (6 σοπιροπί(ίοη οἵ {Π|5 ννοτῖς, (Π6 σοπιριΐογ οὐ ψνῆϊος, 

[ΠΥ βιιρροββά, ἤπάϊηρ' {πε ϑοηρ δἰγεδάυν αἰγιρυϊθα ἴο Μοβεϑ, 

ἱποογρογαίεα ἰξ ἴῃ 5 παγγαῖϊνθ, ὙΠ δὴ ἱπίγοάμποΐζογν δηὰ 

σοποϊυάδίηρ ποίϊοθ, 411622. ,η2)94. ύροη {Π|5 νίενν, [6 ρΡο] ΕΠ οΔ] 

δι[υδίϊοη Ὀγοσυρροβοαά Ὁν ἴπα ρορηι---Ἶἰ οτος γεααἀιοσά ἴο δχ- 

ἰγϑΠ}1 1165 ὈὉν ἴΠ6 ϑιισοαϑβαβ οὗ 115 ἴοθϑ, Ὀμΐ 115 βαϊνδίίοη γεϑοϊνεά 

Ὄροη ΌΥ Ϊ]εοπονδῇ---τνοῦυὰ ἀρτοα ἢ (πὰ οοπάϊτποη οὗ ϑγϑεὶ 

ἀπάογ οΠποαϑῇ, οἵ ἐπα δαγγ γοαγβ οὗ ] αγοθο πὶ 11. (ς. 780 Β.6.), 
ννθθη ἰϑγδοὶ, μανίηρ Ὀεθη ἰοηρ' Ὠαγαβϑαά ὃν ἴδε ϑυγίδηβ (1 Κὶ. 

20 [οἷ. 221}, 2 Κ. 55 65. 24. 014. χοβϑ32) δηά {ῃγεδίθηθα ὑπάεγ 

]εποαῖαΖ ἢ δοῖυδ] συΐη (2 Κι. 1.48{.Τ. 22. 35), θερδη ρτδάι!ν 

ἴο γθοονογ 1156] (2 Κ. 1425, οἷ. ν.δ' 14:10..28. χ.435. 27): [Π6 οΓγΙβὶβ 

ἀεβογιθεα ἰπ 2 Κ. 1433 1426 [οῇ, Ὠξ. 4236.36} 1 τνουἱὰ χαυϊίε 

σογγαβϑροηάᾶ ἴο {παΐ νοῦ ἔογπια ἴπ6 τυγηϊηρ-Ροϊηΐ ἴῃ {πε δοηρ. 

ΤΏΙ 15 ἴῃ6 ρεγιοα ἴο ψ μιοῖ {πε ϑοηρ᾽ 15 τείεγγοα Ὀγ ἵἔποῦ., 

Θοδγδάεγ (ΖΦ έρ]. ὃ 205 ἢ), Ὠ111π|., να βῖρμαὶ (11. 57), Οειαι 

"  ῤέεαξεγὶ 5 (ον ηΐανν, ἴ. 910. 
{Βυϊ [ἢ υβα ἴῃ 2 Κὶ. 1456 οὕ δ ρίγαβα ἔγοηι Ὠ. 4.236 965 ποῖ ϑῇῆονν πηογο 

{πδπ ἰδὲ ἐπε ει. σοπιρίϊοες οὗ Κιηρϑ ἀεεπιοα (ἢς οχργεβϑίοη ἃ ϑυϊίδΌῦϊε 
οὔ ἴο ἀεποία 15γ86]᾽5 ςοπαϊίου δὲ ἴπ6 {ἰπι6. 



ΧΧΧΙΙ. 447 

(Ρ. 22). Ἐνν., Καπιρ. (ρ. 302 .), δοιὰ ἔδιιϑβ (δ 226), υπάετγ- 
βίδηδιηρ ΌῪ [6 ““πο-ρϑορῖίε " {πΠῸ Αβϑυγίδηβ, γεΐδσ [ἢ 6 ροδπὶ 

ἴο {πε γεαγβ ἱπιπιδαϊαίοῖν ργεσθαϊηρ' {π6 411] οὗ ϑαπιαγία (Β.6. 

22). 1 5, ποννανεγ, ἃ απδϑίίοη ψ ῃοῖποῦ οἰ γ οὗ {π656 ἀαῖος 

-͵τπὰ ἰογητεγ οὗ νοῦ νοιυϊὰ 6 δαγίϊογ ὄνθεη ἤδη Απιὸς δηά 

Ηοβοϑα---οοοιηῖς δἀδαυδίοϊν ἔογ εἰἴποῦ ἴπ6 τΠδοϊορτοδὶ βἰδηά- 

Ροιϊηΐ, οΥὐ ἔπε Π||ογάγυ ομαγδοίεγιϑίῖοβ, οὗ ἴπΠ6 δοηρ, δηά ψῃοῖποῦ 

ἴξ ψουϊά ποῖ Ὀ6 πιογα ὑγοροσγίν δϑϑισπεά (οἴ. Κυδη. 276χ. ὃ 12. 

40) ἴο {π6 ἀρὲ οὗ 7εζ. δηά ΕΖ., 6. 6320 Βισ. ὙΤπουρἢ {πὸ ΠἰΟΓΑΓΥ 

Ἰηαϊν!πδ]}1ὺ οὗ ἴΠ6 ροεῖ 15 βσἴσοηρ, δηά ἰῆδῦα αὔα σοηβθαιθηῖν 

ἔενν υογδαὶ ρατΑ] εἷς, ἴΠ6 σεηογαῖ [πουρδξ οὗ ἴΠ6 ροδθπὶ, δηά 1:5 

Ργεάομηηδηΐ ἰάδαϑβ, ἢᾶνα ἀδοϊάεαϊν σγεδίοσ δῆηἹ 165 τυ} 186 

Ῥτορδοῖβ οὗ ἴπε Ὁμαϊάξϑδη ἀρε, ἴδῃ νἢ τΠ6 δδύ]ογ ργορμοῖβ, 

Απιοβ, οβοϑα, ἰϑαϊδῇ, ογ Μίοδῃ. Ὅδε ἴογπιβ ἰη νϊοῆ ἸΔἀο]αῖγΥ 

15 γεργοδαίδά, 6 {πουρῃϊ οὗ ϑγβο}᾽ 5 'αρβθ, ριυιπϑῃηγχοηΐ, δηά 

βυρθεαυθδηΐ γαϑϊογαίίοη, νϑύϊουβ ἰγαϊΐβ ἴῃ ν.ἕό: 31. 26, 86. 86. 41-42 

(5ε6 πε ποί65), {πὸ σοηΐϊγαβῖβ Ἂϑίβ 5 ῆθα Ὀεΐννθεη ]εμονδῇ 

δηά ἴπῸ ροάς οὗ (ἢδ παίϊοῃβ, [ποιιρῇ ποτα ἀγα Ἰϑοϊδίε ἃ ρδγα]16]5 

ἴῃ δαγίίοσ ργορδεῖβ, γοοδὶ! σγοηρΥ, 85 ἃ οϊθ, ἴπ6 ἴοπα δηά 

ΤῆΔηηοΓ οὗ Ϊεσ. ΕΖ. δπά ἴτε Ὠευζεγοημοηλο ϑυγιϊουβ ἰὴ [ἢ6 

Πιπίογιοδὶ Ῥοοῖζβ. ὙνΏοτα [ϑγδοὶ᾿5 γεσεηΐ ἀἰβαβίογα ἀγὰ γοξεγγοα 

ἴο (ν.30-80) οὐ Θονδῇἢ᾽ 5 σοπηηρ᾽ ἰΓΙ τ Ρἢ 15 ροτγίγαγοα (ν.41-495), 

{(Π6 ἰ6γπῚ5 υϑε6α ἀγὸ ἤριτγαῖνε δηὰ ρεηογαὶ, απ ἄο ποῖ ροϊηΐ 

ΠΟΟΘΘΘΑΓΙΪΥ ἴο δὴ διυΐμποῦ ᾿ἰνὶηρ πη ἴἢ6 ἀρὰ οὗ [ες ῃποδϑῇ ογ 

]εγοθοΐδηι 11. : 45 ἃ ργορδοῖϊο πιεαϊϊδίίοη οἡ [6 ἰθϑϑοῃβς ἴο Ὀ6 

ἀεάμποεά ἔτοπι 5γαθ]᾽ 5 ἡδίϊοηδὶ ᾿ἰβίογυ, [ἃ ψουΐά ΠαγπΊοηΖα 

δηϊγεῖν ἢ {Π6 δριγιῖ δηά ροϊπέ οἵ νῖεν ψῃῖοῦ ρῥγανδιεά 

(ςοπιρ. ͵6γ. 2438 ΕΖ. 16. 20) ἴῃ 8 ἂρὲ οὗ Ϊεγ. δηά ΕΖ. (οξ. 

ΙζΚδηῖρ, ὐπι. Ρ. 224). ΔΑῃά [πε [ΠΟ ΓΑΓῪ δηδῖγϑιβ οὗ ἴΠ6 5ιιτ- 

τουηαϊηρ᾽ παγγαίνα σϑῆονν5 (Ρ. 337 1.) (Παΐ, νἸἢ 115 οΥἹρΊπδὶ ἱηἴγο- 

ἀυοσίοη 4116:22. Δηα σοηῃοϊυδίοη 225,, 1ἴ τ ρς ἢανα Ὀδοη Ἰηδοτίοα 

ἴῃ ΤΕ, δέϊζογ πε παγγαίϊνα, 8ἃ5 ἃ νῃοΐθ, δά Ὀδθθη σοπιρίεῖδά. 

ΤΠα ϑοηρ πιιβί, ποινεναγ, μαναὰ θθθ οἷά επουρῇ ἴο Ὀ6 Οἰγγα ΠΥ 

αἰτγιθιιϊεαὰ ἴο Μοξος ψνῇδη 4116:22 τνὰς νυγιτ6η,---΄η655, ἴοὸ 6 

ΒΌΓΘ, {Κα ο. 32 (ρ. 288), 1 ννὰ5 ἔγοπι {πὸ ἢγδί γι τδη ὁ 26γθομα 

)Μοςές, απὰ Ἰηϊεπαδά ἴο 411 (6 ρίασβ οὗ ἃ (1οϑ)ῇ ραγίϊηρ βοηρ, 
ἴῃ Ποῦ Μοβαβ, δοοογάϊηρ ἴο ἰγδάϊίίοη, Πδά ἑογανναγηθα ἢ19 

Ῥοορΐε οὗ {π6 ἀδηρεγβ οὗ δροβίδϑυ. 
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Τῆς ἰἰογαγυ ράγα 1165 ἢ οὐπος ργορῃεῖϑ αγὰ ρῶς, (πε [οἰονης 
Ὀεΐηρ ἴδε πιοϑί ποιίἰοθδῦϊο :--- ἢ 58. 5 6ὶ (ν.3); 85 (ν.18) ; οὐ 145 (ν.}}; 15 
(ν.13. 89), 1,5 .(ν.15.18), 14.200} (ν.3) : 18. 12 (ν.}); 16 30}.93 ἐλέϊάγεν (ν. 333): Μις. 
55() (ν.34); η1} (ν.3.) : 7εγ. 2 (ν.6. 310), 27 (ν.15.}7 [ρζέπογαὶ ἐβουρῆι}}; 28 
(ν.2:.), “Ἵϑ (ν.1δ); 2570.38 (ν͵ 57.) 235. 412 ςγαηιρεῦς, οἵ [15εὲ σοάδϑβ (ν.}Ὁ); 2. Ὁ 
7αἰδόν, οἵ Θοά, «οἴ, 25 (ν." 18), 4,3 τς 050 γοοϊέελ (ν.5 [δὲ 535, οι 5:5], 3): 
6}1 (ν.35); 6)δ (ν.35); 819 1.3 ναρκίξίες (ν.3}}; 151} 1γ6 (ν.3) : δά σες (πὶ 
ἰἀοἸαίγυ), ν.15 31: οἴδη ἴῃ Πι., 76γ., δηά σουρ!]ογ οὗ Κίηρϑβ ; δηά αδονιῖπα: 
ἐΐονισ, ν.1δ, ΞοιηειπΊ68 ἴῃ 76Γ., δηά ἔγεαυθηγ ἴῃ ἘΖ., οὗ ἸΔοϊβίγουϑβ ργδοίϊοββ, 
Νόοηδ οὗ ἴμ686 ἀγὲ οἵ ἃ ομβαγδαοῖθγ δηδΌϊηρ 08 ἴο Ἰυάρε (ενεα σδετε ἃ γρὶὶ 
ἰπιϊδιίοη οὐ τεπιϊηίβοεπος οἡ οὔς 58ἰ4ς οὐ πε οἶπεοσ πῦδὺ ὃὈς ἔδίγὶν δϑϑυπιοά, 
--δηά ἴῃ ϑοπθ οἰποῦ ραβϑϑαρεϑ ἴπδί ἢανα Ὀδεη αυοίεά, [(ἢ15 15 γεῖ πιοῖὲ 
ΡτΟΌΙ πιεῖ 41) τυ ΐοἢ 15 ἴπῸ οτἰσίπαὶ. Απά 1]6γ., ἤδη πο αυοῖε5 σΑΠκῪ 

ννίοτβ (ς.9. Ὠϊ., οτ, ἴῃ ς. 48, 15. 15-16), χυοΐε58 νογθ αν ἀπά εχίεηβίνεϊῃ: 
(ῃς ἔδοϊ ἐμαὶ {86 γοβεπιθίαποθϑ υυνῖἢ ΠῈΣ. 22 ἀγὸ 5ὸ ἔενν δηά 5Ξ᾽ 8 πιδίκοβ ὃ 
ἀουδιπι! νμοῖμπον (ΠΟῪ ἀγὸ γαδ]ν γαηνἰβοθσαϑ οὐ δί8 ραγί ἔγοηι ἰ᾿. [ἰδ 

αἱ Ἰοαϑὶ δαιδῖν ργοῦδοϊο ὑπαὶ ]6τ. δὰ Ὀΐ. 32 γα οὔ οοηηροίεά ἰη- 
ἀϊγεςῖγ ; πὰ {μδὲ ἐπε γεβειιδίδηοςβ (ϑυοἢ 45 ἴΠΕῪ ἅγα) ἀγα ἴο ὃς δοοουδίεά 
ἴον Ὁγ πε ἔδοϊ ἰδὲ ἴῃς ἰννο δυίΐποῦβ ᾿ἰνεά ἴῃ ἴῃς βαπιὸ ᾿ηἰε]]εςίυΔ] Αἰπιο- 
ΒΡἤοΓα, 80 [μαι {με βαπη6 οσυγγεηΐ Ἴχργεββίοῃβ δηὰ ἰάθδβ οδπλε ἴο ἴδε ἔρ5 οἱ 

δδοὮ. 
“Ασαξ εἰρημένα, οσουγγίηρ ἴπ ἴῃς ϑοης, ἄγε ν.2 ον, ν.δ δηῦπο, ν.} υἷν γὴ, 

ν.δ πρϑ, ν.}δ ηὸ (Ὀπὲ ἰεχὶ ἀυῦ.), ν. 9 ΠιΌΝ, ν.3. Ἴρ, Ὕ Ο, ν. 35. κϑι, το σῸΣ 
ν. 5 οὐ, ν.38. Ὁ) (»"Ὁ}; ρογῇ. ἰοχῖ, ὄγγοῦ ἔοσ 0}0}), το (1 ἰοχὲ Ὀεὲ πρὶ) 

ὑἱπεοπιπιοη ὑνογάβ ἀγὰ ν. ην, ν. ἴῃς ἔεπι. Ρ]. πιο", ν. 1 0), ν.}6 Ὅπ, νυ" 
Ἰῦτ", ὉΡ»2, ΠΡ, ν.}7 οὐτο, νιν, ν.39 Ὀπῦ φαΐ, 2}, ὅπὶ, ν. 7 ὭΣ, ν.51 ον, τι 
ΓΟ, ν. ὅδ Ὅν, ν. 5 ὑγκ, 2}5}Ὲ Ὄχν, ν. 32 προ. ΟΥ̓ (μ686 {πε ἔογαι π' υ.ἷ, τῦῷ 
ν. ΟἿ ν.7, ἼῊΡ ν.35, τὐῖκ ν. 35, αν δὴ Αγαπιδὶς ἔἴηρο. 

Τῆς ϑοηρς ργοϑοηΐβ βοὴ ποίϊςεδῦϊε ΔΒ η 165 1 1μ6 Ἡέραον γα 
ἴαγε : ποῖΐος (πε αἰάδοιϊ!ς ἔοης οὗ ν.1"3; 4150 ν.1 πὲ, ν.5 πρὺ, ν.5 τὴς, νὖ 
ΠΊΣΊΒΗΣ, ν.36 ουὺ (566 ποί}8), δῃὰ δε ἐπιρμαϑὶβ ἰαϊὰ ὑροη {πε ναΐας οἵ πῖβι 
δοιίοῃ, ν. δ 33. 9, 

Δνογάβ οὐ οχργεβϑίοῃβ οἴμεογνβε οοοιγγίηρ οδεΗγ, 1 τοὶ εηϊίγεϊγ, α 
νυ τἰηρ5 ποὶ δαγιϊοσ ἱπδη (πε ρὲ οἵ [εγ. δηὰ ἘΖ. αγεὲ ν." ὕψ, ν.ἴ πὶ πα, τ Κ 
Ὁ Ἵ (οὔ βίγαηρψε βοάβ), ἴπε ρἷ. πιϑψιη, δ»9η, ν.1δ ούγη, ν.Ἱ οὐὐϑη, ν. 33 πιρ, οὖ, 
ν.3", Ὀπῦ, ησι, ν. 57 Ἴ), ν. 33 Ἴϊκ, νι 5 ὙΠ, ν.᾽5 πῦϊκ, ΡῈ Ὥγν, ν. 2 "2, ν. 9 (δε 
ΗΝ ΚΣ; δηα ΡγΓΟΡΔΌΪ βοπια οἴ ογβ 85 ννε]]. 

Μοπορταρῆϑβ οὐ πε ϑοης : Εν δἱά ἰὴ {86 )αλνὸ. (ον δὲδὶ, Ἡγέσεεπειλαῇβ, 
νἱἴ, (1856) Ρ. 41 Ε΄; Αα. Καπιρἤδιιβεη, 2ῶας Ζίφρα οτος, 1862 (329 ρρ.}: 
Αὐυρ. ΚΙοξίεγιηδηη ἴῃ {π6 δέμα, ρα Αἰγίξίξοο, 1872, ρρ. 230 ΗΠ, 450, 
τερτὶπἰοά ἴῃ 226» δεμέαίεμοῖ (1803), Ρ. 267 ΠΣ, 

1-8. Εχοτάϊυμῃ. Ηθᾶνθῃ δηὰ θαυ ἃΣ6 ἰην θὰ (0 δἰ επὲ, 
ΟἹ δοοουπὺ οὗ [86 αὐρηλον δηὰ ΟΥ̓ Π688 οὗ [86 Ῥοθὶ᾽᾿ Β ἐλ|61)8. 

αἶνεα οδγ, Ο βεοανεῆβ, δῃά 1 ὉΠ] βρεαῖ ; 
Απά ἰεῖ {πὰ δαγίῃ ἤεαγ ἰδ6 ψνογάβ οὗ πῖν πιουίἢ : 

5 Τοὶ πῪ ἰεδοπίηρ ἄγορ 845 (δς ταίῃ, 
1,μεἴ ΠΥ 5ΞρεεςὮ (151}} ἃ8 (6 ἀδνν ; 
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Ας5 ἴδε 5π|18} γαίῃ ὕροη ἴῃ γουηρ Ρ»,Ά55, 
Αηά δ5 {πὸ ϑῇοννογθ ὕὑροὴ ἴδε ΠεγΌ. 

8 ΕΟΥῚ ν»}] ργοοϊαίπι (6 πᾶπιὸ οὗ εῃονδῇ : 
αἰἴνεα γε στεαΐηθβϑ υηΐο οιἵν αοά. 

1. Ηεδανβθη δηά δδγίῃ δῖα ἱηνοκαϑά, ποίΐ 85 τοζζρϑϑφος (4356 4019 

4138), θυΐ 45 ἔογηγηρ δὴ διάϊθησο ῇοβα δἰϊθηϊ!!οη τᾶν Ὁς 

οἰαἰπηοαά οὐ δοςσοιηΐ οὗ ἴῃς 50] πη ΠὙ δηά ἱπηρογίδπος οὗ ἴΠ6 

{γα ἢ 5 νῃΙ ἢ Πα ροοῖ δας ἴο ἀθοΐασθ. (Οἱ. 15. 12 ὕς. σοί (βδοῦ 

{ἰπι6 Ὀεΐογε ἃ ρτεαῖ ργορῃείϊο ἀδοίαγδιοη); Μίο. 13 61. 15, 44}. 

ΤΠ βθηβα δίίδομεά ἴῃ 4138 ἴο ἴπ6 ᾿ηνοσδίϊοη---αη655 ἐπ εοά 

(Ρ. 347 δοίζογι) ἴῃ 6. ϑοηρ' εῦα σοπιροβϑά ἔγοπι {πε ἢγβί 6 267βορΩ 

Μοεϊς---οὐὰ Ὠαγαϊΐν ΡῈ ἴπαΐ οτρΊ δ ΪΥ ἱπίεπάθά, ΤὍΤῃα οτὶρίπαὶ 

δῖπὶ οὗ ἴΠ6 ροσπὶ (Ρ. 345) ννὰ5 ἴο ροϊηΐ ἃ πηογδὶ ἔγοπὶ ἴπ6 ρδϑβῖ; 

Ῥυΐ παΐυγαϊ Υ, ννῆδη [ἴ σαπια ἴο Ὀ6 τεραιάβαά δ5 ἃ νψοσκ οὗ (8 

Μοβδῖς ἀρϑ, 1 ννὰβ υπάοτγοίοοα αἰ γαητἶγ, 8ἃ5 ἃ ναγηϊηρ ἔογ 

{πὸ δΐυγε; δοοογαιϊηρῖν, ἴθ 4119:531 [Π6 ροδθηὶ 561, δηά ἴῃ 

41328:-290 ἤράνδη δηᾶ δαγίῃ ἰηνοϊίκεα ἴῃ ν.], αὔὸ ἰγεαϊβα δ5 τοΐζρεθς5- 

ἤγιρ᾽ ἀραϊηϑδὶ ἰϑγδεῖ, ἰῇ σᾶβῈ 1 παρίδοϊβ ἴΠ6 'νναγηϊηρ', δηά {2115 

᾿Ἰηΐο πρκὶϑέογίμηε.---, ΤὭΘ 51Π11165 ἀγα οῆοβθη ἴῃ νίενν οὗ [Π6 

γῃογαΐ ἰαβϑοῦβ νηοῦ {Π6 ροεῖ ἀδδῖγοϑ ἴο δηΐογοθ. Ὑῃ6 267 227,2 

οογμεῤαγαζίογιξδ 15 τ] 5. (Π6 σθης6, γαῖ ρεποίγαϊμηρ δηὰ 

εἤεοίιυαϊὶ, δοϊίοη οὗ γαίῃ οὔ ἀδνν ὑρο ρἰδηΐβ (5. 7258. Μδγν 

ννδδῖ [Π6 ροοί ἢδ5 ἴο 54Υ Ργονε ῃοΐ 1655 ροϊεηΐξ ἴῃ 115 ορογδίϊοῃ 

ΠΊΔΥ ἴἴ Ὀ6 845 ἴδε ἔδγι ΠΖίηρ γαῖῃ οὐ ἄδνν Ὁροη ἴῃς πεδγίβ οὗ 

ἴῇοβα ψῇο πεᾶγ ἰξ (1οὉ 2023 ; 1ς, 5.510)} τῇδὺ ἱΐ σῖίνα Ὀἰγίἢ ἴῃ 

ἴσγδεὶ ἴο 6 πονν βριτγιίιδαὶ 16] Ζ7εαολέρρ᾽ (ΠΡΌ, ῬΓΟΡΟΓΙ͂Υ 507,6- 

ἐλήγιρ᾽ γεσοίυσαδ) ῖ5 ἃ οτὰ οἴμαγνν θα ρϑου]αγ ἴο {πὰ ΥΝΙ 5 οπ- 

᾿Ἰπογαίυγε (Ργ. 15 42 721 οϑ 1651.28 οῦ 114}, ἀπά 5. 2054. 

γοιεριρ ργ55 (10), ἃ5. ἀπ. 111 2 5. 234 αἱ. ΟἸδιβα ὦ (δι Ὁ2)2 5 
3), 85 Μίο. 56 (| πῖπῦ πὸ 009). ΨΝΗΒ της ἀϊάδοϊίς ἔοπῃα οὗ 

ν.15.. σοπρ. Ῥτ. 41.2.10 οἸ2 Ῥε, 492-66. γ81-:2 (ἐδοὴ ἃ οζσοζίο 

Ῥ541π1).---, Τῇ νεγβ6 βίδίεβ [6 στουηά οὗ ἴπε ἱηνοσδέοη, ν.ἶ, 
δηὰ ἴΠ6 νν δῇ ὄχργοςβϑά ἴῃ ν.3: [Πα ροοεῖ ν]] 2γοοίατηιε )ελουαλ᾽ς 

ΧΧΧΙΙ. 1. "Ὧκ] εχοερὶ οβ. 2457 (Ε), υδεα οχοϊιβίνεϊγ ἴῃ ροείγυ,--48 
{ἰπιε8, οὐ νυβίοῖ; 22 ἀγὰ ἰῃ Ῥγονεγὺβ δηά 11 ἴῃ 10Ό.---2. ηΨ}} 2225 (215 αἱ. ἴῃ 
ἃ αἰδεγεηξς 8656): οὗ ΠΡ 158. 53, ΕἸβενῆοσα (5 {π|65}) ἡ ὴ (Ξ Αγδρ. 
γα 74) ἰ5 ἰοιπά ἴῃ ἴπ6 βδπιθ 86ῃ56.---  }}0} ποῖ εἰβεννῃεγα.-- ἼΩΝ] ΟἿ]Υ 
[ουπὰ ἴῃ ροείγυ (26 {ἴπι|65, οὗ το ἢ 19 ἀγὸ ἱπ 5. 110): οὗ, 15. 285 ,29.---8, 
55] οὗ (ο΄, 85 33 5} οὔὐ 13 5, τ5ο3, 
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παρ (οἴ. Ῥ5. 2233(22), 26. 1] ἀδοίαγα ὁρθηΐγ, 50 {παΐῖ ἢ15 

ΡΘορίθ ΠΊΔΥ γΓθοορΖα δηά οὐη ἱΐ, ᾿οπονδῆ 5 ςμαγδοίοσ, 85 

τονθαϊεά ἴῃ Ηἰβ5 ἀδαϊίπρα τ Ιἴϑγαθὶ (οη 125; οἴ. ἔχ. 345, 

ψ Ώογα δἰπιοσί (ἢ βαπὶα ρῆγαβθ, ΠῚ" ὮΦΣ ἐξ"), 15 ἕο] οννεα ὉγῪ 

ἃ 5Ξοθηιη δηπηοίδίίοη οὗ ᾿ομονδῇἢ᾽ 5 πιογαὶ δἴςγιι 65) : εἴ ἴΠοσς 

ΠΟ Πποαγ ἢϊπὶ γεβροηάᾶ ἴπ ἃ Ὀδοοπηϊπρ' βρίγι, δηα ρέσε, ἔ.6. 

Δϑοῦῖδα (5. 291), ἐο 1πεὶγ σοα ἴπ8 ργεαέροες νν ιοἢ 15 ΗΙ5 ἀπε. 
4. 6, ΤῊΘ ρῬοοίΒ ἐμθὴθ ἀρβηθὰ ΙΏΟΤΘ ΟΙΟΒΘΙΥ : ΥἱΖ., ὕο 6ο0ῃ- 

ἰγαβὺ 006 ὉΠΟΒΔΏρΡΘΔὮΪθ τϑούλἐπὰθ δηὰ (ΔΓ 1688 οὗὐἠ Φθθονδὰ 

τὶ} {Π0 σοττυρὺ δηὰ δ᾽ 0 }}1088 ὈΘΠ δυο οἵὗἨ ΗΪ8 ῬΘΟΡ]Θ. 

ὁ ἼΠε Εοοῖ, δἰ5 ννογῖς 18 ρεγίεςϊ ς 
Εον 811 ἢἷ8 ννᾶγ8 αζὲ Ἰυάρτηεηϊ : 
Α Οοά οἔ ἐδι!πδι]η655, δηὰ τ βουϊ ἰηϊαυϊν ; 
]υῖ δηά υρεῖρ πὲ ἰς Πα. 

δ᾽ Οογγυριν 845 ἀ6δ1} ἰονναγα8 πίπ|---ποῖ Ππὶ58 βδοὴβ αγὰὸ ἐμεῖς 
ὈΪεπι8ῆ--- 

Α (νι ϑιεά δηὰ οἽγοοϊεὰ σεηογδίιοη. 
6 19 1 ]εονδῇ {πΠδὲ γε γοδαὶ ἴῃ ἢ 
Ο 5836η5361655 ρεορὶς δηὰ υηννῖδε : κς 
15 ποῖ δε ἴῃἢγ [δίμοσγ, γῆο φαϑεωθϑοεὶ,. [Π 66 2 
Ἀιά τοὶ ἀξ πιαῖκε πος δηὰ ἊϑίδΌ] 5} πες Ὁ 

4, 7ὴο Κοοῖ (}Π)} ἃ 1 6 οὗ εἰν, γεουγγίηρ ν.15. 18 (ἐς [ῃς 
Εοοῖ ἰπαὲὶ Ῥεραὶ {πες 3) 39.ὄ 31. 57. δηά ἰοιιηά Ὀαδιάδβ, 2 5. 23" 

5. 1710 2039 (νπογα ““1πΠ6 Εοοϊ οὗ ϑγδοὶ" ἔοσπιὶϑ δὴ εβεοῖνε 

ρΑγα 161] τὸ ““ἰἢε πιοιιηϊαίη οὗ Πεπονδὶ ἢ) Ηδρ. 1132, δπὰ ἔτγε- 
αὐδηεἶν ἴῃ ἴπΠ6 Ῥ541π|5 (650. ΣΝ ““πὶγ Εοοϊς ἢ, 45 5. 185 3 
(ὙΠΟ 15 ἃ τοοῖκ Ἴχοερί οὖσ ἀοάρ᾽ οἔ, τ 5. 23 15. 443) 57 το 
281 αἰ. : αἶΞφο ἴῃ [6 ργοροῦ Π4ΠΊ65 ΟΝ, ΤἼΦΥΗν, ἫΝ, ΝΥ ῸΝ, 

Νυ. 1ὅ. 6.10. χ86 (411 Ρ)ὴ. Ιὲ ἀσδίρηδίεβ επονδῦῇ, ΌὈΥ 4 ἔογοιδ]ε 

δηα ἐχργοβϑϑῖνα ἔρυτο, 45 ἴπ6 Ὀποπδηροδῦῖα συρροτί οἵ γοΐαρε οὗ 

ΗΙ:5 βογνδηῖβ; δηά 15 δε ἢ οντάδηΐϊ ἀρργορτγδίθηθϑς, τυ ογε 

{πε ἰπουρῆε 15 οὗ ἀοά᾽ 5 υηναγγίηρ' δίαἴυ6 ἰοιναγάς Ηΐς ρθορῖδ. 

Τῇδ ἤριτγα 15, ἢὸ ἀοιυδί, {κα ογαρ, σζγοηρλοα, ἀέρὰ ῥέίασε, ἃς. 

(Ρ5. 188 0), ἀεγίνεά ἔγοπι {πΠ6 παίιγαὶ βοεπογυ οὗ Ῥαϊδβϑεϊης (ἔος 
δηοίπογ νίενν, 5866 Οἤογηα οὐ 5. 1883. Ι͂ὴ τῆς ΨΝεγβιίοηβ, ἴΠ6 

ἄ, χη] {πὸ οὐδε 2έηάεης, 45 5. 1831: δὲς, (Ὠ τ. 8. 197). 2; Α. Β. ᾿μανί κου, 
Πεδ. δγμκέακ, ὶ τοῦθ᾽). ---Ὁ0 Ὁ] ὁ βυῦδϑί., (ῃε ϑδυῦ)ςος θείην (45 ο. ἴῃ. Ηεδ.) 
᾿ἀεηζϑ ἢ ἴπ6 αυδ!ν ἱπμογίηρ ἴα 1ε (τ. 8 180. 2; Ὦδν. 8 295).--- ἢ 
ὑ}] ποὶ ““δηά τ"οζ ἱπίυϊγ,᾽" περιδεινίηρ, προκ (πο που 6 δ» κῦν: 1ες.Ψ 
257, Ῥυξ “να ἑλόγε ἐς πὸ Ἰπϊαυΐεγ "" τε τυϊλομέ ἰηϊχυϊεν ς: οἵ, [6γ. ςὮ γκὶ 020 ὃν 
3».---ἶν}»] 216, 
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τιθίδρῃοῦ 5 υϑδν οΟὈ] οταῖθά, {π6 ννογά Ὀαδϊηρ γεργεβοηϊεά 

ὉΥ θεός, βοηθός, ἀντιλήπτωρ, ὅζο.----Θοπηοι! πι65 Ἔνθ κτίστης, πλάσ- 

της, ἃ5 ἰῃΠΟΙΡΉ ἔγοπι Ἴν᾽; οὕ φύλαξ, 45 1 ἔγοπγ ἼΧ); 22 ετ|5, 7)ογέξς ; 

ΡΠ, ἜΡΙΏ; ὅς. Ηδησε πη ΑΝ. γῃν οἠγοηρίά, Ῥς. 182 τοἱδ; 
σοί, ᾿ς. 4435. “““Οταδῖ τοοῖκ (ον, πηιουηΐδὶ η)᾿ 15 ἃ σοπητηοῃ {{{|6 

οὗ Αβϑιιγ δπά ΒεὶΪ ἴη Αϑϑγυγδη" (Ὁπαγῆθ οἡ 5. 183).---Ἴ7ὲς 

"οογᾷ ἧς ῤογζοοξ (Ὁ"2)] οὐ (ἔ ει155) 2γγεῤγοασλαδίο: Ἠ]!5 πηοῦδὶ 

δαηληϊδίγαϊςτίςοη οὗ {π6 ννοτὶά Ὅν, 85 15. οἸ5 Ἐς, 286) 15. βουπά, 

ἔτεβ ἔγοπι ΤΟ οὐ ὀέογμῖδα (οἷ. οἡ 171 1813); 1ἴ 15 ποῖ ἴῃ ΔΩΥ 

τοβροοὶ δεβοϊδηΐ, οὐ 517 ὀρθῇ ἴο σθῆβυγα. [5Γ86]᾽5 ἴγοι Ὁ]65 

(ν.225.) ᾶἅγὰὲ ποῖ ἄτα ἴο δὴν ΓΔ1|Πηὴρ΄ οὖ ἱπιρεγίδοϊοη οἡ ἀοά 5 

ρδαγῖ, Ὀυΐ ἴο [15 οννῃ ἀεἰπαυδηοῖες (ν.155)., Οἱ, τῆς ράᾶγα]]εὶ ἴῃ 
Ρ5. 1831 00) 90 ὨΝῸΠ διὲ1.--- )ωμαζρημοη) οὐ (1π ἃ ἐογεηϑβὶς 5656) 
γίρλέ (15. 618): [Π6 πιείῃοάς ἔοϊ] οννεα ὃν Ηἰπὶ Ηἱβ5 τυἷε οὗ 

τ[π6 ψογὶά γα }ιι5ῖ πιεϊῃοάς.---ΑἹ Οοά οὗ γαὐλ είνιοςς, ὅο.] Ηε 
1ῖ5. ἡ, 1.6. ἴτας ἴο ΗἰΙἰ5 γενθαϊε οπαγαςοίεγ δηά ἴο Ηϊς 

Ῥτοπιῖβ65 (οἵ. 79), Ηδ 15 αἷβο γ7μδ αμαὶ τῤγίρηιδ. Α σοηοῖθα δηά 

ἔογοιθ]ς ἀδοϊαγαίοη οὗ {πὸ δἰ τοδὶ ρεγίθοῦοη οὗ ἀοά, πιαϊηϊαϊηδά 

ΌγΥ Ηἰπὶ υἱπιξουπηυ, 80 {πὸ ροεί :πϑιϑῖβ, ᾿η Ηἰβ5 πιογαὶ ρονεγη- 

τιθηΐ οὗ με νογὶά.---ὅ, νι 716 μονδῆ 5 ρογίδοϊςοηβ, [6 ροοὶ 

Ὧονν σοηίγαδίβ Ηἰβ ρεορίεἷβ βδά Ἂ«δῆοϊθποῖθβ. ὍὙπα τγοηά. οὗ 

οἴδιβα ἢ 15 ἰῃδί οἵ Οδί:, νῆο υπαάδγϑίδηαβ {Π6 βεσοηά ρδγί ἃ5 
8. ἀδηΐαὶ οὗ {π6 τ|6 οὗ εονδῃ 5 ἴγιια βοηβ ἴο ἴῃοββα Ψῇο, ἴῃ 

ἔαςϊ, ἀγα Ὀιιξ ἃ ““ ὈΪο πιβἢ "ἢ προη ἴἤδπι, νὶΖ. {π6 ““ ἐννϑίοα δηά 

ογοοϊκοά ρεπογαίίοη ᾿᾿ οἵ οἴδιιβε ὕ.0 Οδιϊ! δοκπον]εάρες, μον- 

Ἔνογ, [δὲ {Π6 ροεῆ ἀο65 ποῖ οἴβεννῆεογε ἀἰδε ηριϑῃ Ὀεΐϊνεοη ἃ 

ἔγιια δηᾷ ἃ ἔδλὶβε ἰϑγδεῖ, δηδ δίοννβ. ἰῃδί {π6 τοχί ἰ5 πιοβί ργοῦ- 

ΔΌΪ οσογγυρί. Οἴδιιθα "' δαἀπιῖβ, ἰη ἕδοϊ, οὗ πο δι βϑέδοϊζογυ 

Ὕχρίδηδίίοη. Ου οἴπογ γεπηάογίηρς δηά δπχοηδδίίςοηβ νὴ 

Ὦανα δε ργοροβϑά, 566 Ὀεΐον.---  εαϊέ σογγμῤέν) ο13.--- δοης 

(ον οληϊάγδη}}} 85 ν.θ- 18.19.30 τ δἱς 

δ. ὉΘῸ 153 κ τ πη] Κη. Κε. ἰακε "ἢ ὙΠ 48 ἴΠς ϑιδΊ. οὗ ππν, ἰγεδξϊηρ 
ὨΘΊΌ 1}2 κμῦῷ 48 ἴῃ δρροβιοη ἰο ἰμΐ8, απ ραγεηϊμοιϊοδ!ν ρῥγεῆχοά : 
“« (ογγυρίν 8845 ἀε411} ἰονναγάβ δὶπι.---ηοί 15 ομι!άγεη, {πεῖς ὈΪ αἰ 5} [ἐ.6. ἃ 
ὍΪεπι 538}: προ Η!5 ἴσας ΟΠ] ἀγθη}---ἃ {νϊϑίε δηά οσγοοϊκοάα σαπογαίίοη "" ; Ὀυὶ 
4 ςοηϑβίγυςςοη δυςῇ 85 [15 15 ἴοο δργιριὶ δηᾶ ἰογοεαά ἴο 6 δἰἱγϊδυϊεὰ νυ ἢ 
ῬὉτοΡΔΌΙ Υ ἴο {Π6 οτρίπαϊὶ δυΐῃογ (ννῃο, ἴῃ 15 ροεπὶ σθησγα νυ, υγιῖεϑ ἢ 
Ῥτοδῖ βηπιοοίης55 δηα 6456) : {πε ραγαρῆγδαβε ἰῃ ἘΝ. (2η4 πιδῦρ.) σοποςα 5 
ἘΠεῸ Βαγβῆηςβϑ οὗ 6 Ηεῦ. Νὸο Ὀείϊζεγ 58 πὸ τεπά, οὗ Καπιρ. (ροίπιϊηρ, 
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Οπα οὗ ἐπα πιδην ἤἥριγοϑ ππάοσγ νηοῦ ἴῃς τοϊδίίοη οὗ ᾿ἐπονδῇ ἰο Ηἰς 
Ῥοορὶα 15 ὄἌἐχργαϑϑϑᾶ ἰὴ πὸ ΟἽ. Τῆς ἴεγπὶ ἰ8 ἃ βιβηϊδβοδηὶ οὔθ. Ναίίοῃβ, 
οτ ἱπάϊνί τι:415, ἰη απεαυϊ οἴη ἱπιαρτηεά {Ππεηϑεῖνοβ ἰο Ὀς ἀδβοεηάςεα ἔγοσῃ 
ἃ αἰϊνίπε δηςοβίογ (οἷ, Νὰ. 2133, Πεγε ἔπε Μοδθιῖῖα5 ἀγα οδ᾽εὰ ἐλε οοης σπὰ 
αἀαμρδέονς ο7 δνιδολ): Ὀσὲ ἴῃ δυο οα5ε5 ἴδε ἰάεα ννὰβ8 ἃ ρῃγϑίοαὶ οἠὲ ; ἰῃ 
ῖ5γδεὶ (1 νἱγίια οὗ ]ἐμονα 5 βριγιίυδὶ δηά εἰπιςοαὶ σμαγαςοῖογ) τἰ 15 βρίγιτυδ]- 
ἰχεὰ ; πιογδὶ ἀδπιδηᾶάβ αγὸ Ὀαβεά ὕροῦ ἴἴ ; δηά ἰὰὶ Ὀεσοπιοβ ἴῃς ἐχργθϑϑίο οὗ 
οογγαϊδεινα ργίνερε5 ἀπά ἀυίε5 (οὖ. ΝΥ. Ε. δηπη, ᾿ροῤῥείς, Ὁ. 168 (.} 
ΤΠ δρρ]ϊοδίίοη οὗ {πὸ ἰάδα πᾶν δα "Πυϑἰγαίεα Ὀγ {πε [ο]] ον ίηρ ραββαροξ : 
(1) ]ε μονα ἰονεὰ [ϑγαοὶ (οἷ. οὐ γ5ὅ), απὰ (Ὠεγεΐογε Ἄοδ᾽δαὰ Βίπι ἰο Ρὲ Ηἰς 
8οη (Ηο5. 11}), δηὰ ἴῃς ἀείϊϊνεγαποε ἔγοπι Εργρὶ βἰαπιρεὰ ἢϊΐπι 45 Ηἰ5 ἤγϑι- 
Ὀοτη (ἔχ. 432}; (δε ἢειβίδοσγῃ, ἴπιι5 ἀεἰινεγοά, τεοεῖνοϑ ἔγομι 15 Εδίμογ ἃ 
Ραγθηῖ 5 εὐυοσδίίοη δης ἰοβίεγίηρ οαγα, Ηοβ. 111. Ὁ κ. 85 7εγ. 419 (Κεηάσγ: 
“«Ἡῖδον (ρ᾽δαγ) ννουϊά 1 ρυΐ (πες δπιοὴρ 5οηβ]᾽,). Βιὲ (2) (15 τεϊβιίοη 
ἰηνοῖνοβ οογγεϊδίινα ἀυτ.65, Ὠζ. 14] (566 ποΐδ) ; ἴο νϊοὮ, Βονονεν (2) [5γαεὶ 
οἴσῃ ἐοα5 ποῖ γεϑροηά, δηὰ ἰβ γεργοδοπεα δοοογάϊμηρῖὶν ἢ 115. υηῇΏ18] 
ἀϊθροϑβιίοη (30 Βογα, ν.δ" 18. 19. 20ὰ ρος, 113 15. 132. ὁ ΟΠ ΠΨΌ 53, 30] ΟὝΤΟ Ὁ, 
10" ὈΣΠ9 2, [6τν 31" 3. Ὀ33)Ο 52, 43} Οϑὺ Ὁ")3), δῃὰ τῇ ἀἰδαρροϊηκίην 
ἰ(5 Εδίμοτ'᾽β Ἴχρεοίδίίοηβ, [εγ. δ' (ογάβ οὗἨ ὑηγοα]ὶ ρεηϊΐζεηςε : 5ε6 ν." ΕΝ. 
2.), 15. 645. (4) ΤὭε βοηϑῃ!ρ οὗ 15γδεὶ 15 πιαάα (δε 4515 οὗ ργοπιῖϑος ἴοτ 
{πῃ διΐιγα, Ηοβ. δὲ (110) “"δοῦβϑ οὗ ἴμε [ἱνίηρ αοά," ]6γ. 415 (Ὀοτἢ οὗ 
Ἐρδγαῖπι). Οἱ, 15. 6416 647 δ), (Ὠε ἀρρεδὶ]ὶ οὗ ἴπε ρεηϊίεηϊ παίίοη ἴο εβονδῇ, 
85 115 Εδίῃογ. Το (Βεοογδίϊς Κίηρ, ἃ58 ἢεδά οὗ ἴῆε πδίϊοῃ, 15 ργε- πιο παν 
7 Πποναἢ᾿ 5 “ δοη,᾿" ΠΟ ΡὮ [ἰ40΄᾽ε ἰο οσογγεοίίοῃ δἱ ἢ15 Ἐδίῃεγ᾽ 5 βαπαάβ (2 5. γ}", 
οἷ, Ῥ5. 80355) : δὲ 15 ἀεβογὶβεά δ5 “" Ῥεροίίεη" ὃν εῃπονδῇ, οἡ {μος ἀδὺ νῆεη 
16 18 Ἰη581416ἀ ᾿πἴο 5 ΚΙΠΡῚΥ τρ 5 (Ρ5. 27). 

Α δίϊρο»ιῖς ἢ} 171. Ιτηρετέεος 5γδεῖ 15 οοηπίγαβιθα νυν ἢ ]πονδῇ, 

Ὁ) : “Οογγυρῖν μᾶ5 ἀοαϊὶ ἰονναγάβ Ὠἰπι---ποῖ 5 ομ!]άγεη, Ὁ] πιῖ5 65 ἡ. . 
βροί5, ἀἰϑῆρσυτγίηρ {πεῖς Εδίμενγ, σα ]---ἃ ἰννϊδίεά πὰ ογοοϊκεά σεησογδίοη. " 
ὙΠα νεγϑίοῃβ γεηάογ πο μεὶρ. ὅ8πι. (ἢ πᾶνε ὈΪὉ "2 1} κῦ Ἰππν ἡμάρφοσαν οὐκ αὐτῷ 
τίκνα μωμητά, ϑάτη. Ζ, Δ "Ἴ πὸ κῦ 1020 (830 “ὅ ΚΡΊΟῚ ΚῸ3 πὸ κῦλ τῦ3π; δπά 
ΡτγῸΡ. Ζύ Ἀπινοῦ ἸΠΟΣῚ ΜΚ δον κὺ γῆν γ2π). ὙὍὙΒα βεῆβε δείδομεά ἴο με γεδά- 
ἱπρ 5 κῦ Ἰππῦ ββεπὶϑ ἴο βανα Ῥδδϑὴ “πᾶνε ἄοης σογγυρίϊγν, (θα1) ἢοξ ἐοννατάς 
Ηἰπι" (ΖΦ “ανε οογγυρίεα ἐπεπηϑεῖνεβ, ποὶ Ηΐπι᾽,}), 1.6. {πεν τπᾶν πᾶνε 
ἰη]υγοα {πεπιβεῖνεβ, Ὀυϊ ηοὶ Ηΐπι, Ὀν {πεῖν οογτγιρίϊοηβ,---ἃ βἰγαϊηεα δηὰ 
τι ϊῆςία] βεῆβθ. Αα. 888 διέφθειραν αὐτῷ οὐχ, υἱοὶ αὑτοῦ. . . . ; ϑγπηπ). δΣιέφϑεραν 
αρὸς αὑτὸν οὐχ υἱοὶ αὐτοῦ φσὸ σύνολον (ῦ ΠΟΥ ΚὉ). 152 κῦ Ὁ στρ “πὶ ποῖ-βοηβ 

ἢανα ἀοαὶὶ σογγυρίν ἰονναγάβ ιηλ" τνου]Ἱὰ ποὶ Ὀ6 ουἱ οὗὁἨ ΠεαγηιοηῦΥ τυ ἢ 
ΗΘ. ἰάϊοπι (566 οη ν.}7) : Ὀυΐ Ὁ γεπιαῖηβ 8 ἱποχρ:οδδϊς γεἀυπάδηογ. 
Ετνν. νϑῦὺ ἱῃροηϊουϑὶν ἐχρίδίηθα Ὁ ἔγοπι ἴῃς ϑ'υγ. κπο οαξᾷ (ἔγοπι Ατσϑπ. 
Μ᾽ 20 στυεα7)---“ Ἠ! 5 ποΐ-ϑοὴβ πανὲῈ Ἴσογγυρίεα ἐμεῖς οδίῃ ἰοναγαβ Πῖπὶ: 
ΌὈυς (Π6 οαἰῇ ἀο68 ποΐ βεεπὶ ἴο θὲ ἤδγε ἰῇ ρίας ; δηά {πε Αγδη)δίβπι 5 οὗ ἃ 
κὶπά ἐπαὶ ςαπηοὶ ὃς βεαϊά ἴἰο Ὅς ργοῦαρίε. ΚΙοβί. ργοροβθβ Ὀ)ιοκ ᾽ν τπτῷ 
(866 ν. 9 γ1ὃν, δπὰά Απι. 11}} : τεϑίογίηρ 58 κ᾿ (1ὴε οπιιββίοῃ οὗ Ὡς ἢ ἀοο5 
ῃοΐ 566πὶ ἴο Ὀς πεδοθββδγυ), Ψ͵ὰ δῃουϊὰ ἰδ ανε “ΗΒ ηοΐϊ-ϑοὴϑ δανε 
οογγυρίοα τποῖγ ΓΔ} ]πεὲ55 τονναγάς ᾿ἰπλ." 1Ππὶ.: Οϑ ὈΪῸ 152 1» Ὡπιν, ἐνἐ. 
“ΗΐΪδ5 οὨ!!άγοη ἤανα ἀσδαῖϊὶ σογγιρον ἰοιναγας Ὠϊπὶ: ἴπογο 15 ἃ ὈΪΘτ 5 ἢ τῇ 
{Πδηλ᾿ (ΠΏ ογοαβ Οὐ 5 ννοῦῖκ 15 ΟΠ: [ῸΓ ὯὨ2 Ὠ, οἷ, [κδν. 2131} 2235). 
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ψ ῃοβα ψοσγί (ν.4) 15 ΟΠ, Βν ρεμογαζίορ, ἕστο ἀπά ν.3ϑῦ, ἀγα 

τποϑδηΐ (ῃ6 ροοῖβ σοηῃϊεπηρογαγθβ, νῇοηι ἰἢ6 ἴογηὶ ἀδηοίαθϑ, 

τ τῆ6 πιοταὶ οοηηοΐδιίϊζοη ννΐοἢ 1 βοπιδίϊπηθ5 Δοαι γα 5, ἃ5 

ροϑβϑβαϑββεά οὗ σοπηπίοη εἰδίοδὶ σμαγδοίογιβίῖοβ,-- -ἤσγα (45 Ῥ5. 128 

88 Ῥτγ. 4011:14)] ἴἸὴ ἃ ὈδΔά 56η56, βδοπιεῖπιε5 (Ρ5. 145 246) 'ἴῃ ἃ 

ϑοοάϑβθηβθ. ζΖ7:ουξεζεῶ (ΑΝ. ῤογυόγεο, νυ οἢ ἀοα5 ηοῖ δά δαυδίοὶυ 

ΟΧργαβ5 {πΠ6 5θῆβε οἵ ὥ}}) 5 οἴβεννβεγε ἔουπά Ἵν ἴῃ [Π6 

Ῥγονογῶβ : [ ἰβ υβεά ἰη σοηηεχίοη ψΠΠ 16 Πααγί, 1ρ5, τπιουτῇ, 

αηᾶ νναυγϑ, δηά ἀδηοΐθβ ἃ ομαγδοῖοσγ ννῃϊοῦ ρυγϑιας ἀδνίουβ δηά 

αυδϑιιοηδῦϊα σουγϑαβ ἔοσ [πΠ6 ρυγροβα οὗ οοπιραβδίηρ 115 εηάς ; 

1 15 οἴϊδη, {κὸ 115. σορῃδΐα νοῦ, ορροβεά ἴο νογάβ ἀδποίηρ 

δῖ 15 ϑδίησογε, βίγαιρῃιογιναγά, δηά ἔγαδηϊκ (ὉΠ, Ὑδν, δηὰ 

{Π6 ΙΓ σορηδίαβ ; 566 6.9». ΡΥ. 109 1139 101] 286.18; [οῦ οϑὉ ΜΙο. 49 

““Δηά δνογυίπίηρ {πδΐ 15 σζγαζρἧΐέ---ν1Ζ. ἴῃ ἃ οουτγί οὗὨ ανν--- ον 

ζποξεξ᾽}. ὈΠρΓ5 ογοοκοα οσσυτβ ΟὨΪΥ ἤθγα; Ὀθὰΐ [πὸ σορῃ. νϑγὺ 

(ος ρίςρ.) οοοσιιῖβ [0Ὁ 518, δηά (Όγ {π6 5ἰάς οὗ 29») Ρ5. 1821 Ῥγ. 
88.--ἰ. ΑροΞίγορῃιΖίηρ᾽ {Π15 ογοοκεά δηὰ ἀερϑηδαία παίϊοη, 

{πΠ6 ροεῖ, ἢ δοπῖα τναγπῃ, γαργοόδοῆαβ 1 ἢ [Π6 ἔΟΠΥ δηὰ 

ἱηρταιί(υ46 οὗἩἨἉἁ ψὨϊοῆ [ἃ ἢ65 Ῥδθη ρΌ ΠΥ: Ψ1] γα {πι15---ν!Ζ. 

νυ ἢ {Πα ἀϊδτεραγά 1πΊρ]16ἀ ἰη ν.ὅ---ἰγοαῖ γελουαῖ, γουγς Εδίμογ 

δηὰ Βεηείδοϊοτ ὃ----δοηδοίδος (532) ζἦ.6. οὈὐϑίιηδίοϊυ ᾿ϑθηβι͵6 ἴο 

{Π6 οΪα1 π|5 τ ΒΙοἢ Πεἤονδἢ᾽ 5 Ροοάῃα55 τηδίζεβ προη {Ππεηὶ (οἷ. οη 

2231) .---- ζὕρηοΐδο} ἴὰ ἴῃ6 Ῥγονεγθβ, ᾿νυϊβάοπχ, Ζ.6. ἰ6 ἔδοιγ οὗ 

βῃγενα οὈὐδογνδίίοη, δηᾶά δοιΐθ, αἱβογι πη πίη ἸηΒΙΡΉϊ, 15 

ἀϊςρίαγοά δ5 ἰθδοπίηρ δηα αἰϊγεοίϊηρ ἴῃοϑα ῆο ροββθϑ5 ἰΐ ἴῃ 

ΤΊΔΩΥ αἸδγοηΐ ἀδραγίπιοηϊα οὗ Ὠυπιδη Κηονίεαάρα δηά δπίογ- 

Ρτῖ56, 'ἴπ {ἰπ6 βδρῆεγε οὗ γε] ρίοη, οὶ 1655 πὴ ἴω ἴῃοβα οὗ 
6. πἾπν ὃΠ] 50  δη ἄεγ Ἡοορῆϊ, ἀπά οἰμεγ εὐἀά. Εογ γεδβοῦβ ΨῃϊοὮ ἂγς 

οὔδβουτα δες τεδάϊηρ ἤεγε Ῥεοδπια δαγῖν ἃ πιδίίεγ οὗ ἀἰβριί; δηὰ Μ55 
απὰ εἀά. νᾶγν ἀςοογαϊηρίν,---οἴπον ἰεχῖς μανίηρ πἰ σοῦ ἃ ἀπά οἴμογβ πὴ ποῦ, 
Τῆς ἴγυς γεδαϊηρ οδῃ, οὗ σοιιγβο, 6 οἷν πὴπλῦ (ΠΠ|κὰ πὴ δγ), τος ταῖῃογ 
(ἀἰδοατγάϊηρ {πὲ Μαβ5. ρυποῖ. οἵ π|π) πησιῦσ, 8566 Ζεχ. Ρ. 210; οἵΓ΄ πῖογε 
Πν θὲ Εοβϑὶ, Καγ. Ζεοί. αὐ ἴοο.---τικὶ ὑρολτ τυ] “ὍἼΤὸ γελοναΐλ ν"}}} γε 
ἄο {π1|52" Τα ροϑβιίοη οἵ π|5", ἱπηπιοαϊδίεϊν αἴοσ π, ρίνεβ ἰξ δ ρἢαβ,8. 
50 Ὀπὺς 100 137 2133 223; "πὶνα ]6γ. ς38 719, δηά ΔΌΏΔΙΟΡΌΟΙΒΙΥ ὙΠ οἴμος 
Ρατίϊοῖαβ. ὕὉ) 18 πιεγεὶυ “9 ὧο οὐ σεὲ (κε πράττειν), τ 5. 2418 Ρ5. 1375 Ηδρρυ 
6 ΨἜΟ τερδνυϑ8 ἴο ἔπεα (ἢν ἀοέγ (5.22), νος ἔθου παϑὲ ὥορι (π)Ὁ) ἴο υ8. 
50 Ὁ) ὕὉ) 7, 916 158. 411 ““ἢς ἐφαζέγιρ οἵ (με μαπάβ." "9 ΟἿΪΥ 5οπιο- 
{ἰπι658 δοαυΐγεβ πε 86ῆβε οὗ γεφιεέζέηρ, ἤδη (δ6 οοηίεχὶ βαρ ροβίβ ἃ σοηι- 
Ραγίβοῃ οὗ {πε “ ἀοϊηρ' " δῖ ἢ τε ννογὰ ῥσγοροῦν ἀδηοίο5 τιῖτ δπϊθοοάοηϊ 
οοπάμυςϊ οἡ ἔπε οἰδοτῦ 5146. 

23 
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τηοταΐβ, ροϊ 05, ἀπά 5βοοίαὶ 116 ρϑηθγαῖγ. Ηδγο, δοοογαϊηρίυ, 

1 15 ἴῃ ρατί οὗ ἃ ““ννῖ56 ᾽᾽ ηδίίοη ἴο Ὀ6 σοηδοίοι5 οὗ {πε πιογαὶ 

ΒΌΡΘΓΙοΟΥ ΤΥ οὗ ]Θονδῇ ονοῦ οἵπογ σοάβ, δηά ἴο ρεζοεῖνε, οὐ 

[Π6 οπε παπᾶ, πὸ δἀνδηΐαρεβ ννῆϊοῦ ἔο!ονν ἔγοπι σοηϑιβδίθηϊ 

ἀενοίοη ἰο Η!ϊπι, δηα ἔγοπι ορϑούνδηοα οὗ {πὸ ἴᾶνν5 ψὩϊοῆ Ης 

ἢ45 ἰαϊά ἄοννῃ ἔογ τῆ τνοϊδγε οὗ παίϊοηβ ; δηά, οἡ ἴμε οἴδποσ, 

[Π68 ἀϊδαΞπίγοιιβ σοηβεαιθησαβ νι οἢ [6 πορίεςϊ οὗ {Π6πὶ στηυβὶ 

᾿πον Δ Ϊν οηΐδι] (οἴ. ν.38. 39. α͵ς0 46).---7Ζὰν γαέλον, τοῖο ῥτο- 
ἀπμοεσα ἐλθθ, ὥο.] ἴῃ 580 ἔλγ, παπιεῖν, 845 ὈῪ ἴπ6 τεἀδπιρίίοη ἔγοπι 
Εργρί επονδῇ οΔ]16 ἃ [5γαοὶ ᾿ηΐο Ῥεδΐπρ' 85 ἃ παίϊοῃ; δηά δίϊογς- 

νναγάς, ἢ ἃ ραγεοης 5 ἰηΐογοϑδί δηά οᾶγο, ψῖομοά ονογ [5 

στονίῃ, δϑϑίϑεϊηρ (Π6 ἀδνοϊορηηοηΐ οὗἁὨ 115 ροννοῦβ, δηᾶ ἰγδιηϊηρ 

1 ἴο ἱηάδροηάδησε (ο, 85: 4150 Ηοϑβ. 111-415. 6216 647 Μαὶ. 20). 

-ΔΡνοάμοορα ἐλσό (Ἴ)})]} ΤῺ 15 20 ποφεῖγο, ἀϑδὶν ὈΥῪ Ὀυγιην 
(θη. 2510 δηά οἴϊβη), Ὀὰξ αἷβο ἴῃ οἴπεγ ννὰγϑ (Ρσ. 15), βοπιε- 
ἘΠΠ|65 8150 20 205566ες ([5. 18): υϑεὰ οὗ ἃ ραζεηΐῖ, ογ οὗ σοά, 85 
16 δυΐπος οὗ οχίβίθησο, ογ τηουϊάοσγ οὗ ἴπΠ6 πυπιδη ἔγαπια, 1ἰ 

ΤΊΔΥ δα τεηάεγεαά ρε2 (η. 41) οΥ 2γοάμοο (απ. 1419.33 Ῥε, 140} 

Ῥγ. 823).---Μαξζο αν» ὦ ἐείαδίξολ (οτ σοι) »74}} 1.6. [Αϑῃϊοη (Ἰηἴο ἃ 

πδῖϊοη), ἀπά σοηβοϊ δία : οἵ. Ῥ5. ΣἹ078 (")))5}2}) Ὁ 5) ; 8150 

ν.ἷδ (τ ")ν 15. 443 (20 ὙΥῚ ἼΦ)}). 
η-14. Ῥοτιοπδίσα οι, ἔγτοπι [8186] 8 Ῥαδβὺ, οἵ 86 Ὁχον θη 18] 

0819 ὙΏ10} Φομονδῖ δὰ αν δηθὰ πΡῸΩ ΗΒ ῬΘΟρ]6.---ΤΠῆε 
Ἰηϊοηἴοη οὗ {Π656 νϑῦϑβϑϑ 15 ἴο ᾿15ὉΠἴἢἡ)2}Ζ [ἢ 6 γεργοδοῦ οοηϊαϊηθδά ἴῃ 

ν.6., 1οἱ Ισγδοῖ γεῆθοῖ ὑροη ἰἰ5 ραϑδὲ διβίοσυ, δπά σοηῃϑίάδγ (ι) 

ον ]ομοναῇ, θη Ης ἔχεά {Π6 Ὀουπάδτγιίος οὗ [6 Ὡδίιοηβ, 

τοβοίνοά ἃ ἢοπια ἀπιοηρϑῖ {πΠ6πὶ ἔογ Ηἰς5 ρεβορΐα, ν.79; (2) ον 

Ηδς ᾿ἰοὰ δηά οιβϑίαϊηθα (6 ἰηΐδηΐϊ ἡδίΐοη ἴπ τῃ6 νυ] άσγηθς5, 

ν.1012,. (2) ον Ηδ βηδϑϊθα 1 ἴο ἰδ ἰτυπιρῆδηΐ ροβϑαβϑϑίοη 

οὗ {π6 ἔδγι 6 501] οὗ ὕδηδϑη, ν. ὕ18:14 

7 Ἐδηγεπιδος (με ἀδγ5 οἵ οἱά, 
Οοηκίον ἴΠ6 γεοαγβ οὐ βυςοεϑϑῖνα σ᾽ ηογαίοῃϑβ ; 
ΑΞ τγ ἔδίποσ, δπά ἣς 1 ἃς} ἴῃς, 

ΤὨίης οἰάεγβ, απ {πεν Ψ}}1 σαὺ ἴο ἴῃς : 
8 ἐγ γῇεη ἴΠῸ Μοβὶ Ηἰρὴ μάνα ἴο πε παιίοῃϑβ {πεῖν ᾿πμογιίδηςε, 
“ὙΠ 6η Πα βερατγαϊεὰ {11ὲ 5Θοη8 οὗ πΊθῃ, 
“Ἡς ἤχοά {ῃς Ὀογάετγϑ οὗ ἴῃς ρεορΐεβ8 
“ Αςοογάϊηρ ἴο πε πυπιῦογ οὗ (Π6 σπι]άγοη οὗ ἰϑγδεὶ. 

ὃ ἐἐ ἘῸς Ποἤονδῆ᾽ 5 ρογίϊοῃ 18 Πῖ5 ρεορῖὶε ; 
“« Τχοοῦ 15 ἴδε ἰοἱ οὗ Πὶ5 ἱπμογιίδηςα. 
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ἡ. ΤῊν ἄανς ο" οἰά (ὈΡῚΨ Τὴ), α5. ν.} 5ῇον,, ἅἀγα ποῖ 1ῃ8 
ραιγδγοῆδὶ ἀρὸ, Ὀυϊ {Π6 ρετοά οὗ ἴδε ἔογιηδίοη οὗ {πὸ παίΐοη 

ιτηἄογ Μοβθβ, δηά οὗ 1:15 βει[Θπϊθηΐ ἴῃ Οδηδδη, οὗ. 15. 611 

Μῖο. γ14. δὖνν, ἀδηοίϊηρ᾽ γοημοίθ ἐΐριθ (νυ ει μαγ ραβῖ οἵ ἕαζαγα), 

15. ἃ γείαϊζινε ἴθγηὶ: Απὶ. οὗ; 1{ 15 56 οὗ [πε ἀρὲ οὗ αν! ; 15. 

5812 ἀηά 614 (ἴη ὈοΐΏ ράᾶγαῖ]εὶ ἴοὸ “)) ὙΠ, ἃ5. Π6γθ) οὗ {π6 Ὁε- 
βἰηηίηρ οὗ ἴμῃε Βαργ]οηΐδη οἊχὶϊθ, νεννεά ἔγοπι 5 οἷοθσθ. [1 ἰ5 

τηδηϊξοσί ἔγοπι ἴἢ6 σοηϊοχὶ παῖ ἴποβα ννῆοπηι ἴδε ροεῖ δά άγεβϑας 

Ὀεϊοηρ ἴο δὴ ἂρ ψῇῃϊοῦ Ἰοοῖβ Ὀδοῖΐς ρου ἴπ6 Ἔχοάιι5, δηὰ [86 

οσσιπραίΐζοη οὗ Οδηδδη, 85 ᾿ἱγίηρ ἴῃ ἃ ἀιδίδηϊ ραϑῖ.---ἰδι μσοσοεῖυσ 

φοηθγαΖΊο᾽5] οὐ ἴῃ6 ΗΘ. Ιάἴοπι ἐπιρίογεά, 566 Ῥεΐονν.--- 451] 4832 

]οὉ 88 127, Τῇ ἔδίπειβ, δηά οἰάδιβ, αγὰὲ ἴο ὈῈ δρρεαϊβά ἴο, 85 

{π6 ἡδίιγαὶ ἀδροπβίϊζαγιεβ οὗ ᾿ϊβίογιοδὶ ᾿ηξογπιδίίοη, ἴἢ δῇ δρΡῈ 

νοη ἱκπονϊθάρε οὗ πε ραβῖ ννὰβ ἰαγρ εἶν βδηδεά ἀόννῃ ΌΥ οτγδὶ 

ἰγδάπτίοη : σοπρ. [οὗ 88 1510 ῬἘ5, 783,- 706] 18.---8Γ, Τα δηβννοῦ 

οὗ {πε ““ οἰάεγβ," Ἄχίεηδιηρ (Εν...) ἴο ν.16, οὐ γαῖμα, ργοῦδΟϊυ, 

β] αϊηρ ὨΘΘΏΒΙΌΪΥ ἱπῖο ἰῃ6 ροοῖβ οὐνὴ ἀϊβοοισθθ. θη 

]εῃονδῇ «δἱονεά {πΠ6 ναγίοιι5 πδί:οῃβ οὗ ἴπΠ6 δαγίῃ ργδάιδιν ἴο 

δϑί[16 [Ππαπιβεῖνεβ ἴῃ βαραγδῖα ᾿οσδί 165, Ηδ 50 ἀδίεγηγηδά {ΠΕ ΙΓ 

Ὀουηάδγιοα 85 ἴο γέϑοῦνα δηιοηρ ἴποπὶ ἃ δοπια ἔογ [ϑγδεϊ, 

δάδαιαδῖίεα ἴο 115 Πυπ]ῦ06Γ5.---7)οεΐ ὔἔτρα (Ὁ) ἃ Ῥοσίῖοδὶ {{|6 οὗ 

αοά, Νιι. 2416 15. 1415 δηά ἴῃ τδην Ῥβαϊπ)5 (οἷ. σπαγησ, 3. 2. 

Ρ. 831); ρεγῆαρβ βιρρεβίεἄ πεεὲ ὈὉγΥ ἴπθ6 {πουρῃῖ οὗ Ηἰ5 

ΒΌΡΓΘΙΊΔΟΥ ΟΥ̓ΟΥ [86 πδίϊοηβ οὗ {86 τνου]ά.-- -δϑοδαγαξοδα (Ἴ"ΕΠ)] 
οἴ. ὙΤΒ) αη. τοβϑ2 (Ρ). 

Τῆς ἰδῖεγ [ εννϑ8, Ἰηεγργείηρ {πε 148ϊ τνογά8 Π|εγαἹν, δηά οὐϑογνίηρ (μαι 
7υϑὲ γ0 πδίϊοηβ ἀγα πιεηϊοπϑά ἴῃ αη. 1ὸ 845 ἀδβοεπάεά ἔγοηι ἔπε ἴῃγεα 80η5 
οὗ Νοδῇ, ἱπιαρίηεά ργοβδίοδιν (Πδΐ ἃ σογγεβροηάδησο τνὰ8 ἱπἰεπάςα Ὀεϊννεση 
πΠε86 παίϊοηϑ δηά ἴῃ 70 50ο118 οἵ ὅση. 4657: 5ο, ἔος ἰηϑίδηος, 5.--ἰοη. : 
“Ἄν ῃεη (Π6 Μοβὶ Ηἰρἢ βανε πε ννοτ]ά ἴογ δῇ ἱημπεγιίίαδηςς ἴο ἰπῸ πδίϊοηϑβ 
ὙΥὨΙοἢ οᾶπια ἔογίἢ ἰτοπλ (Π 6 808 οὗ Νοδῇ, ἤδη Ης αινἀεα Αἰρῃαρεῖβ δηά 
ἰοηρτε85 ἴο (ἢς 50η8 οὗ πηξη, Ὧς οαδί ἰοἱβ τ [Π6 70 δηρ εἶδ, ἴῃ6 ῥγίηςεβ οὗ 

1. π) 2] ἴῃς χη: ρίυγαὶ, οὔἹῪ οηςς Ῥεβιάεβ, "8. οοῦ. [Ιἐ ἰβ πιογὲ ἔγεχυθηὶ 
(Όγ {Ππ 5146 οὗ {πῸ πιᾶ5ς. ἔογπι) ἰῆ Αγδηιδῖς.--- ὙὉ ὙΠ] (Π6 1 Π85 8 αἰβίγι υεῖνα 
ἔογοα, ΞΞ “" οὗ ἐυεγν» βεπεογδίίοη (8ες 26κ. ἡ 1 1. δ). Ἐχοοσρὶ ἴῃ {π|8 ρῆγαβα 
(νυν μος ἢ 5 ἤγεαιποηξ, (που Ρ Ἢ ποῖ οἰ εγινίδε εαγίιοσ ἔμδη 1,8π|. 5315. 14 ,4}7 
5812 6οἱῦ 614) 11 18 ἐχοϊυϑινοῖν ἃ ἰδίας ὑβϑαρο, τ (ἢ. 26,8 2814 Ἐ5ι. 18: 5 διο.--- 
3 12}}} (Π6 Ἰυβπδῖνε ἔογπι Ὀείογε ἃ δ ϑέα 15 ἰουπα ΟὨΪΥ οπςε Ὀεϑι 65, 15. 25, 
(Όσ-. 8 47 π.).---8β. ὕπ)58] ἴγγαρ. ἴογ ὕπ)πᾷ (οἴ, 2613): ΕἘνν. 8 χη8ὲ; Κδη. 
ἰ. 415; Ο-Κ. 8ὶ 52 Ε.3--"γ}} οἡ (Π|59 ἕογηι, οἷ. τ. 8 174, ἢ Οὖς.; Ὁδν. Ρ. 
94. Τῇε οτἱρίηαὶ ργοπαυηςοϊαίζοη νν}}} ργο αν πανε Ὀδθη 2... 
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πε πδίϊοηβ 9. . ..» Δηά 65{40}19Πῃςἀ (πε Ὀογάοτϑ οὗ (πῈ ρϑορῖεβ δςοογάϊπν ἰο 
{6 ἡὐπρογ οὗ {Πα 70 8οι15 οὗ β5γαϑὶ νυν ϊοἢ νεηΐ ἀἄοννῃ ἱπίο Εργυρὶ." ἴα 
εἶδιιβε ἃ ( 845 κατὰ ἀριδμὸν ἀ γγίλων διοῦ, ἐ. 6. ““οσοτάϊηρ ἴο {86 πυπιδεῖ οἱ 
{πῸ 80η5 οἵ συοα" (δκ ἔογ κι), οἴ, Οη. 62:4 ]οῦ 15 χ' η87, 1 (815 τεδάϊησ 
Ὀε οτἱρίηδαὶ (σο Οἤεγπε, 7οὉ ἀνα οἷ. Ρ. 81; Οογηῖ!, Εὐηπΐ. ᾿. χι ; ϑοδαϊ, 
ΟἿ. Ζ7Ἴεοΐ. ἱ. 227; δίδάε, Ζ47 Ἡ. ν. 300), ἴἃ τ} θὲ δὴ δπιςιρϑίίοη οἵ ἰδὲ 

ἰαῖενγ ἀοοϊτγίηε οὗ συαγαϊδη-δηρεῖβ, ρῥγοϑίαϊηρ ονεῦ πε αἀἰδογεπι πδίίοης, 
ἔουηά ἴῃ Ὠδη. 1018. 39. Χ.,χὶ Θιγ, 1}, ἀηά {τεαυσηίν δ] υὐδὰ ἴἰο ἴῃ ροβί- 
ΒΙΌΙ1ο41 1εννίβἢ ᾿ογαΐωυγε (56ς ἴῃς εχίγαοϊ υ5ὲ φυοϊεά, ἀαηά ΕἰἸἰβεηπιεησεῦ, 
Ἐν» άεοζίες 7μαφη διε, '. 806 5.). Τα ἰάδα νν}}} τε Ὅς ἐπαὲ (δπ πδίϊους 
νογα δ᾽ οι(εὰ ἰο (πε σαγε οὗ βδυδογαϊηδίε ἀϊνιηε Ὀεϊηρ (οἷ. 419 295 (5), ἩΠ|ὶε 
]εβονδῇ ργεβίἀδαά ονον ἰϑγαἊὶ Ηϊπλβε (ν.). Βυῖ ἴῃς ἰεχίὶ γιεϊάς ἃ νεῖ 
δι 4 Ὁ]6 86η56 ; δηά ἴδογα ἰ8 ἢο βυβηςοϊοηΐ τεδβοη ἴογ ργείεγγιηρ [ἢ15 γοδάϊησ. 

σῇ σεῖρεῦ, ὥυρεολνίδ, Ὁ. 294. 

9. Τα νεῦϑβε βίδϊεβ ἴπθ6 γθράϑδοῦ ΨὮΥ [Θμονδῃ ἐῃμονοὰ τὲ 
τεραγά ἔογ ἰϑγδοὶ ἱπηρ! δα ἴῃ ν.8: ψῆθη [πΠ6 (ογγίζοσγιθς οὗ (δὲ 

ἡδίΟΩ5 ννοῖα ἀϊνἀ6α, ἰ5γδοὶ [611] ἴο εονδῇ, δηα Ῥδθοδπια Ηἰσ 

αἰ] οἱἐεα ρογίίοη. Τῇ πουρῆξ 15 ἴπΠ6 5ᾶπι6 (που ΡὮ αἰ βέγεηιν 

ἜΧρΙ65564) δ5 76 τοἹὅ ὧο. ῬΌΠ 15 ἃ 2ογέϊοτε οὐ σύαγο, οἴϊθη, 

ννῇδη δρρἱιοά ἴο ἰδηά, Ραγα]}16], ἃ5 βδαύα, ἢ ἐπλεγέζαπσε (ε. ’. 

αη. 4114 Ὁ ὲ. 1213 181}; ψΠῊ " ῥοΠ, οἵ. Ζεοῆ. 2166.9, Ἐὸτ ““1οῖ," 

11ε, (πηδαβυτγιηρ-) δζπο (23), 566 ρῇῃ!}. ποίβ οἡ 3"; δπὰ οἴ. "2 

ὉΠΌΠΣ δ2Π Ῥ5. 1οσῖ], 

10-12. Ηον ]εμονδῇ δα δηά βιιϑδιίαϊηδά {ππῸ ᾿ηΐδπξ πϑιΐοη ἰη 

1ὴ6 νι! ἀεγη655. 

10 “««Ἡς {ουηά δῖπὶ ἴῃ ἃ ἰαπά {παι ννὰ5 αὶ ν]!ς}ογη655, 
“Απά ἴῃ ἴῃ6 πον] ηρ τναϑίς οὔδ ἀδβοζγ; 
“«ϊ ϑυγγουηάοςσα Πιηι, ας οατοά ἴον ἢϊπὶ, 
“Ἧς ἵκερὶ ἴηι 45 πε ΔρΡΡΙς οὗ Ὠὶβ γε: 

1 41 κεὸ ἃ νυϊξυτα, {πδὶ ΞΕ ἰγγοίἢ ὑρ 115 ἡς5ξ, 
““ἼΤΠδι Ὠονετγείῃ ονεν [15 γουηρ, 
“Ἧς 5ργεδά δῦγοδά ἢί5 ννϊηρϑ, ῃς ἰοοῖς μίπι, 
“Ἡς Ρᾶγα [εἱπὶ προ 815 ρἰηΐοῃ : 

12. ἐς Ἰβῃονδῇ δἷοηβ ἀϊά ᾿εδά ἢίπι ; 
“Απηά πο ἔογείριηι ροά ννὰϑ νἱ(ἢ Ὠίηι. 

10. Τα ροεῖ βἴαγίβ, ποῖ ψ ἢ {ΠπΠῸ ἀεἰνεταποα ἔγομη Ἐργρί, 
νυῖ ψΠΠ ἃ ϑιτυδίίοη Ὀαζίον ἀεσιρηδά σα ὀχαρρεγαπάμηε 2 εῖ ἐκ 

δος δορολοίρε (1,6 ΟἸογο), δηά ἴο Ππ|δίγαῖϊα Ηἰ5 ργονϊάσπιϊδὶ 

οᾶγα ; ἰδύδοὶ 5 οεμᾶ (οἴ. Ηοβ. οἱθ; δηά πε ἤἥσυτα οὗ [δὲ 

ἐχροβϑά ομιἹά τη ΕΖ. 165-6) Ὁγ ]επονδῇ, δῖ ἃ {ἰπ|δ ἤθη ἴἴ πιᾶ5 

ΠοπΊ6 1655, δηά τρῃϊ γοδαά!γ αν ρογππεά ἔγοσῃ τννδηΐ ; 11 νᾶϑ 

ἰοπάεογίν ἴδίζεη οἤαγρε οὗ ὉΥ Ηϊπι, δηά Ὀγουρῆῖ ἴο «4 ἰδηὰ 
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ΔΌυπάδηον ρῥγονιἀθά ἔογ 115 πεεάς (σοτπρ. [6γ. 26. Τῇ 

ἔο]]οννηρ οἶαυδα ἀεδρίοῖϊς [86 ρογ!ς οὗ {πΠ6 ν]]}ἄσγη655,--- 5 

Ὀάγγθ ἀεςοϊαίίοη, δηα [6 Πον]ὶηρ Ὀδασίβ ΠΟ γεαυπεηίοά 

ἰϊ (οἴ. οἡ 119). ΤΠ ννογά γεηάδογεα συώσέσ (1Π}}) ᾿ΠῚρΡ165 ἃ νά 

δηά ἀδϑοϊαΐα ὄχρϑηβα (Τοῦ 1233 - Ῥς, τογῆ; οἵ, αη. 13 Τ6γ. 433). 

--διεγγομηοα λίρ) 1.6. ἐποϊγοϊθά ἰπὶ ἢ ΗΙ5. ρῥγοϊθοίζίοη (οξ. 
Ρς. 4210),--- Ας 2λ6 2ωῤὲϊ οὗ λὲς 6ν»6] ἢρ. οἵ ναί 15 τεπάδγεβῖ 
δΔηᾶά ἀδαγεϑδῖ, δηά τπογεΐογα ριυδγάθα τυ πηοβῖ ᾿δδΐοιβ. σαγα 

(οἴ. Ῥ5. 1γ8 Ῥγ. 73).---Ἰ1, Τῆς εαρίε 85 ἴῃ Ἐπρ] 5ἢ ροείγυ βυοῇ 

ΠΟΌΪα δϑϑοοίδίοηβ ἰπαΐ {πὸ βυδυταςἊοη οὗ ““νυ]ίυγα "ἢ πΊδῪ 

5866πὶ ἃ ἀερταάδίζοη οὗ ἴπῸὸ ἤριγαε νηοῦ ἴπἢ6 Ηδῦτον ροεῖ 

δπρίουβ ; Ὀυῖ Ὑγιβίγαπ)᾽β ἀγρυπιεηΐ (566 οἡ 1413) {παὶ "όελθγ 15 

ηοΐῖ [δε εαρίεθ, θυϊ τῆς Οειβοη-νυ γα, 566 ΠῚ5 γγαϑ ΒΕ 1016; 50 

{πὶ ᾿πουρὴ δαρίθ τΔῪ Ὧ6 ΘΧΟΌΞΔΌΪ τεϊαϊηθά ἴῃ ἃ ρορυΐας 

νεγϑίοῃ, 1ἴ 5 ἃ γεαηάδογίηρ νου δὴν ργοϊθηβίοηβ ἴο ϑοϊθητῆς 

δχδοΐηθϑϑ. ζὉὍῇῆε ἤριτιτε οἔ ἔχ. το’ (οἴ. 1. 131) 15 πε ἀδνοίορεά, 

50 85 ἴο Ππι5ἴγαῖα ᾿εμονδἢ᾽ 5 ραΐϊογηδὶ αβεοίΐοη βδῆοννῃ ἴῃ 2γα1- 

ἐπ 7 γασί ἰο τα οῤοημηθη06: ἃ5 ἴῃ ὈΙγά 5.1 γ5. ὑρ 115 ηδϑῖ, ἢ 

10. Τε ᾿τρΒ, (50 ν.}}}. 12.18.16 δι6.,} τεργοάιιοα {με ραϑὶ "ἢ νἱνίπ655, οὗ 
(ϑοπιεῖπι65) Ἴχρύεβ5 ἰξογαοη (Ὠγ. 88 27α, 20; Πᾶν. 845 Ε.3).---Ἰο" δ" 7103] 
1|. ““!1ἢ {πὸ ννδϑίς οὔ ἴῃ6 μον] ηρ οὗ 8 ἀδϑεγί ᾿᾿-Ξ της πον] ηρ (844].) τναϑίς 
οὗ ἃ ἀεβεγί"" : οὗ, 3116 γ 2) "πῦκ, ὙΠ ηοίς ; 15. 21} ΟἽΚ ΠΤ ἡ εξίῆς 
Ῥτουά εγε68 οὗ πιδῃ; 6ζγ. 858 ὈἼθιο Ἵρν ὉΜ-Ξ με ᾿ἱγίηρ᾽ ρεὴ οὗ ἴπε βϑογίθεβ ; 5. 
207 Ὁ Ὁ" »" ΠΥ3)2 ΞΞ ν  {Πμ6 βανίηρ πρὶ οὗ (ἢν τρι-ῃδηά, 285 πιμσ" ΠΡΌ 
ΠΡΌ; 2 5. 810 241, Τῇε αἰδ᾽υποῖϊνα δοσθηΐξ δὲ 11 ἰ8 Ὧ0 οὈ]εοίίοη ἴο {πὶ5 
οοπϑίγυσίίοη : 866 76γ. 88 (απ οἴη). δ) ἄοεβϑ ποῖ οοους αρϑίη; πϑῦ" ἰβ 
{πῸ τυαΐ] οἵ ἀϊδίτεββ ([8. 1.58 αἱ); Ὀιξ ποῦ ἀοεβ ποῖ βεοπὶ ἴο 6 δὴν αἰἨ[ι- 
οὐ ἴῃ δυρροβίηρ ἰμαὶ (κε μια γε) ἴμῈ τοοῖ ννὰ8 α8ο οδρδθϊε οὗ Ὀεΐηρ 
Δρρ]εά ἰο ἰῃς ογίεϑ οὗ νά θεαϑδίβ. Ὑπογα 15 ἴΠ5 0 πεεά ἴο υσϑδίίοη {Π6 
ἱηίερσ τι οὗ ἰῃ6 ἰοχὲ ; δηᾶά {πε ετηδεπάδίιοηϑ ἰμαΐς ἤᾶνε Ὀεεη ρῥτγοροβεά 
(ΚΙοϑβί. ; ΠὨ11π|.} ἀο ποξ σοπιπιθπά (πο πιβοῖνεβ 45 ἱπιρτονεπηθηί5. 5.-] οῇ., 
νυ βυδπίδηξίαὶ οογγεοίηεβϑ : 1 ΝΥ 1 Κ᾽ νοῚ κ [ποὲ 1 πν, ΜΙ Οἢ 18. ἃ 
οογτυρίϊοη : ν. ΕἸεἰβοῆογ, α2. 1ονυ, ΔΩ ΥΨΖΔ. τἴ. Ρ. 446, απ Ῥαγῆς Θιλ, 
(ο]. 1620]. ---Ἰ52}}2}} 18:6 2Οοζεῖ, ἰο δεξσίοτυ (τπλθη (81) αζέερεεϊονς ον, οσοιγβ ΟἿΪΥ 
ἴεγο. μα πιογὲ σοπιπιου Ηρ. 13 ὯΔ45 ἃ το. ἔογος, ο οοριδίδρ 707 
οπϑοοΪγ, ---- ν 9 Μ3] οἷ, Ῥτ. 7}; Ὁ» ΠΔ 1 Κ9 5. 1η8: α'5ο (Ερ. οὗ {π6 »"πέαοέ 
οὗ ἀατγίκπε55) Ρσ. γὃ 20], ὍΤῇῆα - ον 88 ὑγοῦ. (εξ ἔογος οὗ ἃ αϊπιϊηπεῖνα : οἵ, 
ἰπ ϑυγίας κϑϑ Ὁ γορμἶμδ, ΜΣΏΠ9 Ζέ{{16 δοοξ, διε. (Ν᾿ διάεἶκςο, 5)». Ο᾽. Ρ. 73); 
δηά ϑίδάοθ, 8 2Ζοόῦ, ννῖο δα ἀβ Ὁ} 0 1 2216 τποοῦῖς οὐ ογέξοερίς (Ἰυα. 83), 
291, δῃά ρογῇδρβϑ 115 9» Ὁ, δηά 11; Οδηί. 49.---11, Ὑν} Ἴ2] “ἼΚα ἃ 
νυαγο ((Π41) 5 ἰγγεῖἢ ὑρ,᾿ δε. ΤὨΪ5 15 αἰνναυβ (δε σοηδίτ. ννῆθη 3 ἢ ἃ 
δυῦϑί. 15 ἔο] οννεά Ὁν ἃ νεγὺ (ἴον 3 15. ηοΐ ἃ ο»7., {πὸ ἼΦ 3) : 50 Ζ.». 15. 61}01- 
(4 εχδπιρῖ658) ἽΚ9 112) 10π2 ἰΚῈ ἃ Ὀτίἀερτγοοπι, (νΠ0) 8ιο., 621 "32" 809 κ 
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[Π6 οὐ]εσὲ οὗ ἐποοιγαρίπρ 15 γουηρ ομδ5 ἴο Πϊρμί, θυς δὲ ἰῃς 

58 ΠΊ6 {Ππ|6 ἤονοῖβ ονεῦ {πδπὶ 50 85 ἴο ὃδ6 δὲ ἢδηά ἴο ξιιρροτγῖ 

{Ππ6ηὶ οἡ 115 νυ ρβ, ἴῃ σα56 {ΠΕ Ὶγ σίγα ἢ [αἱ}5 αηπα ΠΟΥ ἅγὰ ἴῃ 

ἀδηροῦ οὗ ἐδ] ]ΠἸπρ΄’, 50 ]ἐμονδῇ ((Π 6 ἄρτπγα οὗ ἴπε Ὀϊγά Ὀεϊπρ 511} 

γεϊδ π64) βργοδά οὖἱ Ηἰβ νίηρϑ, απᾶὰ θδγα [5γα8] ὕὑροη {Π6Π|, 

0001] 115 ροννοῖβ Ψεῦα πηδίιγοά, δηά {Π6 παίϊϊοῃ ννᾶ5 δθϊδ ἴο 

βιρροτί [[561} δίοηπο (οἵ. Ηοϑβ. 118). 

Νν». 1.. Αἰεχδαηάεν αυοίε58 ἔγοπι Ὀδνυ, ϑαζροπέα, Ὁ. 87, ἴῃς (ο] ον ίην 
Ρεγίηϑηΐ ΠΠϑἰγαίίοη : “ ὙΤννο ρατεηὶ οαρὶεβ οὐ Βεη ήεεν!5 ᾿νεγεὲ ἰἌδοδίηρ 
{πεῖν οἴδβργίηρ, ἔννο γουηρ Ὀϊγάβ, (πΠ6 πιδησοθυντοβ οὗ ΒΡ ἢ." ἘΕβίηρ ἔγοῦι 
{πε ἴορ οὗ ἃ πηουηίδίη, {πο Ὺ ““δἱ ἢγβδι τηδάε 5114]} οἴγοΐεβ δηά {πε γουηρ 
ἰηνϊαἰοα {Παπὶ; ἴμεν ραυδοά οὐ ἐποῖγ ννηρϑ νναϊτηρ {1 {παν Πδα πιβάς 
(πεῖς ἄγϑι Νὲρμῖ, Πποϊάϊηρ ἴΠπ6πὶ οὐ ἱπεὶγ Ἴχραηάθά ἱὴρβ ἤδη ἴμεν δἀρ- 
Ῥοδγεά Ἴχῃδυβίοα, δηά πο ἰοοῖκ ἃ βεοοηά δηά ἰαγρογ ρυγαίίοῃ, δ νὰν 
γϑίηρ ἰοινναγάβ {πε δυη, δηά δηϊαγρίηρ {πεῖς οἴγοῖα οὗ Εἰσί, 50 ἃ5 ἴο πιδῖκε 
ἃ βτδάυδιν δϑοθησϊηρ βρὶγα]." 866 δἷϑο Βοοβαζγί, ᾿ὔ) δγοξοίφορ, ἰὶ. τ81. 

12. Ἰεβονδῇ ἰεἀ Ιϑσγδϑὶ ν͵ὶϊμοιΐ [Π6 αἱά οὗ οἴπογ ροάξ : {ΠῸὸ 

τοσα ρτοιπηάϊεθς δηα υὑηρταίοξυ! (πογεΐογαε ννὰ5 [6 πδίϊοη᾽ 5 

βυβοαμπεοηΐ ἀδβογίίοη οὗ Ηἰπι, ν.1618 Ζογοῖρη ρυά (3) ὅν), 85 

ΡῬᾳ. 8110 (θ)}ὺ Μα]. 211 (ηοΐ ““σέγαγιρε ροά᾽" -- δ), οὗ. οἡ 4,16: 

ἔογ {πὸ τδουρμῖ, σοπιρ. Ηοβ. 14’ (ΕΝ. ».) 15. 4312, Ιῃὰ {πι.5 

βιιϑίδ! ἰηρ ἰσγδαὶ Πγουρ {Π6 ἀεδογί, ]εονδῇ ννᾶ5, ἴῃ ἔδεῖ, 

ἰεαάίμρ᾽ Ὠϊπι] (ΕΧ. 1221 1518) (ο ἢΠῖ5 Ποπια: Ηδβ ννᾶ5, πιογϑονεγ, 

ἀοϊπρ᾽ [815 σίοριο, ννϊϊοις ἴ[Π6 σο-ορογδίϊοη οὗ δὴν οἵποῦ ροά. 

18-14. Ηον Ιϑεδεῖ τνὰβ δηδο θά ἰο ἴδακθα ροββϑϑβίοη οἵ [Πα 

[6γ[ 6 5011 οἵ σδηδδη. 
15 ἐς Ἠς τῃηδάς Πίηι τα οἡ πε Πρ; ἢ-ρ᾽Δςα5 οὗ (ἢς ἰδηά, 
“Απά ἢε δία {δε ἔπαρε οὗ ἴῃς Πβεϊά ; 
““Απά δε πιδάσδ Πίπι βδιιοῖς ΠοηοΥ ουἱ οὗ πε οτγαρ,, 
““ Αηά ΟἹ] ἔγοπι (Πε6 τόςκν ἢϊηΐ: 

ἃ ἰαπὶρ ({μ41) Ὀαγηθίῃ, Ρ8. 4232} νη Κ9, 8215, ἀπά ἔγεχαδηιγ. ὍΠε ἱπιρί, 
βίδίεϑβ ριοἰυγεϑβαιεῖν (6 ἐεγέζτηε οοτεῤῥαγαξίοηπὶς (τ΄ 8 34; Ὁδν. 844 Ε.).-- 
γ91}.}] ὅἡ. 153}.--τ-ηπ} οὗ, σα. 13, [πῃ ϑυγίδο {6 νογά πιοδὴβ ἴο ἄστξεγ ος 
δγοοα οὐεν: τι μι, 420.7. Αεἰς 977 44οςίϊες, 49, 1. τς (οὗ δηρεῖβ πονεγίπε 
ονεῦ (ῃς Νιγρίη), Ερῆτ. ϑυγ. 1. τ17 Ε- 118 Α (οὗ ἰῃς δρίτ οὗ Οοὐα ὄδνοοατηνσ 
ουεγ, δῃηὰ ἐγ] Ζίπρ', ἴμΠ6 ννδΐεγβ, {Κα ἃ βεὴ ΚΠ)2 Ὁ" ΚΒΠΊΘΊ) ; οἵ, 1ϊ. 29 ΕἼ 1ῃὲ 
δάν. ΠΒΠῚ ἐπ λονυογίτιρ αἰ έμαφ, οὗ ἴῃε Βεγαρῆπι ἀῦονε με ἴἤγοης 
([5. 65).----12, ΤΊ2] δὴ δάν. δοουβ., εὐὐδῷ ἐδοαξίομ (]ετ. 1511} αἱ. ; Ῥᾶν. 8 70 
Ἐ.3; πεγεξξ αίρηξ, ᾿πουρ [Π185, ἡ ἤση ἃ πιοδὴβ ““ἴο ἴῃς δχοϊυβίου οὗ 
οἴπογβ," 15. δἰβείνῃεγα δἰναυβ Ὄχργεββοά ἰη δεν. ὃγ ἐτῶν (τοῦ δις.), πε. 
“ἐ φδοσογάϊηρ ἴο δῖ5 ((Ππ }7, δις.) δεραγαδαίίοη,᾽ Οη. 242}7 δις.---18, »ν53] Κι. ἰ5 
δοϑ, ἴπε Ογῶ Ὁ. 80 οἰβδενῆεγε. Τῆδ "15 νογῪ Δποπηϑ]οι ς 566 δίδας. 
8 χοῦ, Ο-Κ. 8 87. 5 Ε.1--10] ραυ581] ἴογπι οἵ "Ψ, ἴπς οἱ οτ ἔογπι οὗ τῷ (οἷς 
πὸ ἴον φόϊαγ, δις.), τοϊαἰποά ἱπ ροοῖτγν (12 {1π|65}), δι᾿. Ὁ5. 88, 
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Ἡ εἰ Ομγά οὗ Κιπο, δηά πη} οὗ 5ῇεδερ, 
“ἍὙ} ἔαδϊ οὗ ἰαπιῦϑ, δηα γϑπι8 :; 
““ Ἡεγάξ οὗ Βαϑῆδη, δηὰ πε-ροδίϑβ, 

“Ἅν ἴΠ6 Κιάηεγ-ἕδὲ οὗ τννυπεεῖ : 
“ Αηά {Πε Ὀ]οοά οὗ {πε σδρε δου ἀϊάκι ἀγίηἷς 45 ἰοαπιηηρ τυϊης.᾿» 

18. [ἴῃ οἴαιιδε ἢ {π6 ροεῖ 565 84 ἢἤπε τππδριπαίϊνα ἤράγα, 

᾿πρ γηρ γΠππιρῆδηΐ δηά ππαϊβριϊεα ροσϑοββίοη ; βιπ} ]Αγῖν 4459 

(1), Ηδρ. 319 (2957), Ρ5. 1833 () 1.) ; δηὰ οὗ ἀοά, πιάγοῖ- 
ἱῃρ 85 βονδγειρῃ ονοῦ ἴἢ6 δαγίῃ, Απὶ. 413 Μιο. 18, οὐ. 568, ]οῦ 

ο (ἴῃ 411 7). Ταῖς ραβϑᾶρε βυρεβίβ [Π6 ἴογπιβ οὗ [ῃ6 ργοπηῖβθ 

ἴῃ 15. 5814. Ἀπ 16 σέο (053}.}] 58πι. (πὸ ὙΠΌΘ ΙΝ απ πα (6 τη 
σαΐξ, Μ ὨΙΟΝ 15 ργείεγγεα Ὀγ ΚΙοβί, δηά Ματιίιὶ ([η Κι Ζϑοῦ᾽ 5 7261]. 
ϑολγίον (65 4417.5), αθπὰ πᾶν Ὅς γτρμὶ (πουρ {πὰ γαπληῖ5- 

ΟΘΠσ65 ἴῃ 15. 58:40 Ῥς, 8117(16) Παγαϊν 2γουθ [δὶ {π6 διῖμοῦβ 

οὗ ἴμεβε ραϑϑαρδϑδ 50 γεδά 1): δὲ ἴπ8 βδδπιε {1π|Ί6, ἰΐ 15 αυϊα 

ΡοΟΒ51016 τὲ 55} πιᾶὺ πᾶνβ θβθῆ οἤοββη ρυγροβεῖν ἴου νδγίβῖυ. 

-ΟὙγμΐϊαρο οὗ ἐλ Ποία (ἼΦ Ὠ2))] Ἔχδοῦν 50 [,84π|. 49 (45 (88 
Βυρροτί οὗὨ 116); οὗ, ΠῚ Π ΣΔῸΠ ΕΖ. 4880 (μέ οὗ ἐλδ ἐγ66) : 
ΓΙ.) α'5ο 4. 911 (οὗ ἴῃ6 5) 15. 267: οἷ. ἴῃ6 νοῦ, Ῥυ. τοϑὶ 

Ρᾳ. 9215.--- ἴομεν οἱ οὗ ἐλ6 σγαρ, ὥστ. ἐνβὴ ρίδοες ἴμαΐ πιρμὶ 
6 ἀχρεοϊοά ἴο Ὅς ηδίιυγα!Υ Ὀαύγθη γιοϊάθα σοῦ δπά ναϊιεά 

Ργοάυοῖπ, ννϊοἢ [5γδ6] τρις σμοῖ----. 6. ΟἼΟΥ ἢ το 5 ἢ (3219 

Ι5. 6οὶδ 6611. 12).--ἰἡ 115 Ῥαϊδϑιίηΐδη Ὠοπιθ. Ῥαδίδθδίίηθβ, ϑδγ8 

Τιηβίγαπιὶ (29)..3 1. 377}, 15 ὉΥ 115 ἤογα νν6]] ϑυϊεάᾶ ἴο δας; 

δηά ἴῃ ἴΠ6 ννδάγϑβ “"ἹπηππΊογα 6 οανε5 δηὰ ἤβϑιυγαϑ οἵ ἴῃς ἀγν 

᾿:πτοϑίοηβ το 5 δβογά 9ῃποῖίογ δηα ργοϊθοϊίοη ἴογ ἴπ6 σοπιῦ5.᾽ 

Ηδξησε μοπαδν πιρῆΐ [Πογὰ}}ν Ὀ6 ἔοιιπηά οοΖίηρ᾽ ουξ ἔγοπι δπιοηρ' 

(86 τοοκβ. Τῇπε οἷινα αἷϑο ἢἤουσγιθῆδϑ ἴῃ βϑαπάυ, δηά ὄνϑὴ ἴῃ 

ΓΟΟΚΥ 501] (οἴ. 10 Ὁ 295).---Αοοῖν Μέρη] οἴ. 816 (Ἠβ] ηἰγ τοο[Κ).---14. 
Τῆε ροεῖ οἰοαιθηεῖν σοηζηι 65. ἢ δπυπιογαίίοη οὗ {πὸ οποῖοα 

δηᾶ νατίεά ργοάμποίβ οἵ Ῥαϊθϑίπο---ἰῃς βοοῖκβ δηά πογάβ ννῃιοἢ 

[αἰϊδηθδαὰ ὑροη 1:15 ραβδίυγεβ, δηά ἴπδ6 νπεϑ ψῃοῆ οἰοίπεαά 115 

Ὠ1Π51465 ἢ ρυγρῖία οἴορθ. ΠΝΩΜΠ ἰ6 ποῖ ““Ὀυίζΐεογ," δυῖ 

σμρ]θα οὐ δον τλξ, 511} Ἔβτοπηθά ἴῃ {πὸ Εδϑί δ5 ἃ γείγεβῃιησ 

Ὀενογαρθ, δηά οἴξῃ οἤεγεα ἴο ἰγάνθΐεσθ. [1 15. πον οδ]16ἀ 

ἐοδοτι (22). 5.υ. Μιτι,Κ). Οοπιρ. αη. 188 [υ«. ς25 2 5. 1739 ]οὉ 2ο17 

295. Τα βεςοηά πὸ οὗ ἰῃε νεγβϑὲ δηάς Ὀείίεγ ψ ἢ γα» (Εν. 

144. 153 3] 23 ροεῖ. ἔον οδεῤγίηιρ, ῥγοαμοθ: οἷ. οὗ δῃϊπηδ}5 ἽΡ2 3 1 9. 
1483 αἱ, ; Ῥ8. )09 1145 5. 
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ΚΙοςί. Ὠ1Ππ|. Οεε1, ἢ (ἃ, ΗΘΡ. Μ995., δηά Εάά. : οἴ. ΝογΖὶ 

σὦ ἴος.} ἰλΔῃ νν ἢ ἐαριδε: ἐλὸ γαὶ ΟΣ Ταρ:5, ἃ5 1 5. 1532, οἵ. 15. 
4456. ὉΝ2 ἰ5 ποῖ [6 υδι.8] ἴογπὶ ἔογ “" 1Δπ|ὸ5 ᾿; ἴ 5θεπὶ5 ἴο 

ἀεηοΐα βιιοἢ 85, ἔγοπι {Π6ῖγ ἀρὰ οἵ Κιηά, ψεγα ἃ βρβοίαὶ ἀβίϊσδον : 

οὔ χα 5. 159 Αηι. 6. Τῆς οοπιδίπαίίοῃ Ὡν 5, ΟΝ, δηα ὩΥ̓ΠΏΨ, 

τεουγβ ΕΖ. 2731 3018, ἀπά 15. 345.---- Ζογάς 97 Βαςλαη] οεἰεταιεά 

ἔοσ {πε ὶγ βίγσεηρτῃη δηά 5'Ζε (οἴ. οὐ 43). 2 ὲ, ἢρ. οἵ ψῇδῖ ἰ5 
θαβὲ οἵ ἤἥποϑβῖ, οσοιτβ Νιι. 1812 ([Π6 ““ δι᾽" οὗ οἱ δπά οὗ πον 

ννἱη6), ἀπά ἴῃ τἢ6 ρῆγαβε “"ἔδξ οὗ νψῇθϑαὶ,᾽ 5. 8117 66) (ἀουδί- 

1655 ἃ γετηϊηίβοθησα ἔγοπι [Π]5 ρΡ4554Ρ6) 14714: [Π6 ἕδλϊ δδουΐ 

{πὸ Κιάπεγϑβ θεϊηρ [μ6 τἱομαϑὲ (οἴ. [μὸν. 34’; 15. 4,46 ““ κι ἀπαυγ-ῖδι 

οὗ γαπὶβ), ἴῃ 6 ““Κιάπεγ-δε οὗ θαι ἀδηοΐος {Π6 οδοιοοδϑί 

Δηα πιοβῖ πυϊγιτουβ ννηθαῖ.--- ΒοοΩ ο ἐδε ργαῤο] ἴτοπι (τη. 4911. 
--οαρεΐηρ᾽ τοΐγ6] ποῖ ἴδ, ἴῃ 8. ἀϑυὰὶ ννογά, Ὀαὶ ἼΠ, σοπηπιοη ἴῃ 

Αγδῃν. δηᾶ Αγαῦ. (ολαριρ, ἔγοπι ολαπαγα, ο γορυμεηῖ), Ὀὰΐ ἴῃ 
ΗΘςΌ. ἔουηά οηΐν ἴῃ ροείγν, θα δηά 5. 272 (νῇεγα, μόνανεοσ, 

νΕΙῪ ρῥγοραῦν ἽΘΠ 2͵οαδαρμέμθες βῃὨουά Ὅ6 τοδά: 566 Εν. 

7547.9.). Ῥεῖπαρβ ἴῃ Ηδθῦ. [6 ρῥγοροῦ δθῆβδὲ οὗ [ὃς νυογσά, 

͵,)ορηιρρξηρ᾽ οὐ γ)οαγηΐηρ ἀγαμρλξ (5. 751), ννὰβ 511] ἔδ!τ, ἀπά τἴ 

δά ηοῖ 5ιηϊκς ἴο Ὀ6 ἃ ποῦ βυῃοηυπὶ οὗ 9. Τῆς σπδηρα ἴο ἴδε 

2ῃηἃ ρεῦβ. (““ Ζλοι ἀϊάςι ἀγιηϊς ἢ) 15 συ οἢ 85 οἴϊδη οσοιγβ ἰη ΗΘὉ. 

Ῥοοῖγυ ; ποία 15 εθῖδοῖ 15. ἴο Ὀγίηρ ν᾽ ν  αἷγ ἤοπῖα ἴο ἴβσγϑεὶ {πὰ 

{γα τἢ οὗ ννμδὲ 15 βδιά (οἵ. ν. ὅδ. 18), 

15--18. 18186]᾽8 ἱηρταύύξζυἀθ δηὰ ἀθίθοϊοη ἔγοιιῃ Φθμόνδα, [80 

ΤΟΒ]ὺ οὗ [80 δρυπάδῃηοθ οὗ σοοὰ δίῃ δ ὙῈ16Ὲ ἰὖ Θη]ογνθᾶ. 

15 Βμεί ]εϑῃυτγυη τνναχοά ἰδΐ, δηὰ Κιοκεά : 
ΤὨὭοιυ τναχοάϑί δῖ, ἴμοιυ στεννεβί {πιςκ, ἰου τναϑί ρογροὰ νυ ἐοοὰ ! 
Απά δα ἔογβοοϊκ ἀοά ννῆιϊοῦ πρδάς ἢϊπὶ, 
Απά ἰτεαίεά 85 8θηβεΐεβϑ ἴῃς Εοοῖς οὗ 15 βαϊνδίίοη. 

16 ΤΟΥ πιδάς δίηι ᾿εδίουβ νν ἢ ϑίγαηρε (Ρ οἀ5) : 
ΔΊ δροπιϊηδίοηυβ ἔμπα νεχϑά ἢ1Π|. 

1 ΤΟΥ βδογ δορά υπΐο δηβαάϊπι, ([0) ἃ πο-ροά, 
(Το) σοάβ ννβοηι ἴμεν Κηενν ηοΐ, 
Το πον (Ρ. 645) (δαὶ σαπιε ἴῃ οὔ Ἰαῖς, 
Βεΐογε ψβοηι γουγ δῖ ποῦβ βΒῃυάδάεγεά ηοί. 

18 ΟΥ̓ δε Εοοῖκ ἐμαὶ Ὀοραὶ ἴΠες, ἴπου νναβϑὲ υπαλπδι} ; 
Απά που ἐογραίίεβι (οὐ (δαῖ ἵγαναι! δά νι ἢ [ΠΏ 66. 

16. Βεξογα {ῃϊ5 νεῦβε ὅ8πι. (τ ανε "2 ) ὩΡ}η 03: (καὶ ἔφαγεν 

ἼἸακωβ καὶ ἐνεπλήσθη), Μν]Οἢ σοηηθδοίβ Μν 611} νυ ἢ ν.}9, δηά, 845 ιἰἰ 

566 ΠῚ5 ἴο Πἰπιὶ ἴο Ὀ6 αποίεα ἴπ 4129 Νεῇ. οὔθ, 15 δοσερίθα ὃγ 
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ΚΙο. (απ, 1655 σοηδάδηίςγ, Ὀν Ὠ111π|.} ἃ5 δῇ οτ᾽ρίπαὶ ραγί οἵ 

τπ6 ἰαχί. Βιῖ Π6 ρῆγαβαβ ἴῃ 4120 Νϑῆ. οὔὅ Ὧἀο ποῖ ῃδοθϑϑαγν 

ΡῬΓΘΒΌΡΡΟΚΞΕ δυοῆ ἃ οἶδιιδα ἤεύα ; δηά 1:5 δαάάιοη πιαῖκας ν.}5 

Ιοηρ᾽ δηά ἤθανγ.-- οσλιγμ} ἃ Ροεῖῖοδὶ {{{|6 οὔ 15γδεὶ, “" ροϊητηρ 

Αἰ]υϑίνεῖν ἰο δα σλ, θυς ἀεγίνεα ἔγοπι Ἴπὴ μῤγίραξ᾽" (ὈΠ|πι.), 
δηά Δοοογαϊ ΡΥ ἀεί ρηδίηρ ἴπ6 πηδίίοη πηάδγ 115 Ιἀ64] οἤδ- 

δοΐογ (οἴ. ἔχ. τοῦ Ὠϊ. 142 ὅτο.), 45 ἰπ6ὸ ὥργέρἠξ οη6 (Α4. Θ.Σ. 
εὐθύτατος ; Ὦδηοα Ἐ γεοζίτοίγη5): Ὦδγα, νἤαγα [πΠ6 σοηίαχί 5 οὗ 
ἀεδοϊεηϑίοη ἔγοπι 1ς 1468], δρρί δ ἀ ἴο 1ἴ ταργοδοῆζι γ. ““ Νοπιδη 

Ἐδοῖὶ ργὸ ἰϑγϑαϑῖθ ροῆθδῃϑβ, ἰγοηΐοθ 6οὺ5 ρεγβίσιηρις 4] ἃ τϑοί!- 

τυάϊηα ἀείεοογδης" ((αἷν.). ΕἸἰβονβογα (325. 326 15, 4437) 1 15 

ιϑεα 45 ἃ {Π|6 οὗὨἨ δοηῃοιιτ.--- αχοαῖ γέ, σπαᾶ ἀϊοξοα ]ετ. 538 

(Νεῆ. 9535); δηά 1: 5. 2)ῆθ, ἰϑγδαῖ, νοῦ οὐρῆὶ ἴο πᾶνε Ὀδθη 

ἄοο!]ε δηά ορεαϊεηΐ, {Π|κὸ δὴ οχ---οὔ ρεύῃαρϑβ (Ὁαῖν. Ἐν.) πκὲ ἃ 

μογβε--- -ἰἢδὲ δά στον δὶ δηά οἰγοηρ (πγουρῇ ροοά ἐδεάϊηρ, 

Δηα δά σοηβαοαιδηςν Ὀδοοπια ἰηἰγδοΐδοϊς (οἴ. Ηοβ. 416; Ιςξ. 

τοῦ ΕΝ. ᾽".}, τυγηεα γα ]Που5ν ἀρ δϊηβί 115 Ονηθσῦ δηά Βθης- 

[λοῖοτ.-- Ἡνασέ ρογρεα τοῖτλ 7004] 566 Ὀεῖονν. Οτγᾶϊζ: ἘΦ δε- 
σανιθεί οἰοοὶ (6. 538). Ἰη [ἴπ6 2, ποῖΐοθς ἴπῸ ἱπιραβϑιοπηθά δηά 

Ῥοϊηϊοα δά άγεϑς ἴο ἰϑσγδρὶ 1561, δηά αἷ5ο [86 δοοιιηγχυϊδίίοη οὗ 

18. γ3}] τ Κ. 1219 (ΞΞ-.2 Οἢ. το )}.--- Κ 3] οὐἱν ἤεγε. ὙΠ πιοεδηΐηρ ἰ5 
υποογίδιη. Ο68. (οτ ρ]Πη411γ) δπά Καὶ] ἔγοτι ζασλα᾿ α, ἴο σαὶ σγεφραέϊν, 65ρ. 
ουσυθοῦβ, ζασλέα, ἰο δὲ ρογγεά ΜΠ ἰοοά (1μΔης6, ἢ. 2614),---ἰο τνυν2ϑϊοῖ, οὗ 
οοῦγβθ, δἰ γογ ἃ ἔογπι κ΄ (οἷ, Αταῦ. ολαρῖατ: κ)ῦ, νιαϊ τε ) ψουἹά 
οογγεϑροπά ἴῃ Ἡεῦγενν. [Ρη ᾿Ζγα βίδίε {πδαΐ βδοπια οοπῃπχεηίδίογβ οχρίαἰηοά 
ἴπε ννοτά ἔγοπι [οῦ 155 (3 π 5 53), 2ο ὅδ εουεγεαὶ, νὶΖ. ΜΝ Ὦ [αἰ ; 50 665. 

ἴῃ 7Ζλες., τεπιαγκίηρ (πὶ Πἰ8 ἔοσιημθγ Ἔχρὶ. ἱηνοϊνεα ἃ ὕστερον “ρότιρον. ΤἢΪ5 
ΠΊΔΥ Ὀ6 ἔγσυε ; δυϊ (ῃς οὈ]εςίίου 5 μαγαϊν ἃ ἀδοϊδῖνα ομα : [6 αἰγπη. ἔγοπι ΠὉ9 
τεαχυΐῖγαβ πλογα ἰοὸ θ6 βυρρ]!εά (Πδη 15 ργοῦδοϊθ, ν!Ζ. (πε ογυςῖδ! τυ γέ (56 ς 
ΑΝ..), δῃὰ ρὑῃ]οϊορίσαι!ν (αϑϑυπιηρ (ἢ βουηάπεβ5 οὗ (ἢ (εχ) {ΠῸ οἴγπι. 
ἔογιῃ ξΖασλία ἰ5 ἀεοϊοαγ ρτγείεγα]68. ἘΝ, ανγέ δεοοηιό σἰεοξ ἀοεβ ποῖ ὄχργεβ5 
8ὴΥ ραγιϊουϊαγ εἰ γπιοορυ. ΤΤῆα νεγϑίουβ ΠΊ γον σοη͵δοίυγα ἔγοσι {Π6 σοπίοχί 
((ὰ ἰσλατύνθη, Ἔ αἰαίαίμς, Οηᾳ. 58.- οἱ. 45 })}02) Κ2}) ραϊπεα γίοδός,--- εἰ Πον 
ΡΑγαρῃγαβίηρ,, οὐ ρεγῆδρϑ γεδάϊηρ 2 [50 βοπιε 20 Μ55. δηά οἷά εἀά,, αὐ. 
Ὡς Εοκπϑῖ, Καγ. Ζεεί. Θυρρίεπ,. Ρ. 25], εἴ, ϑγγτ. κῦϑ ο ἀεαῤ πῤ, οοἶεεί. ἙἘσοτ 
18 ἔογοῖδίς ἀσύνδετον, οἵ, 10. 551 (33:5 55) Μ.12).-- την] (πε οὐπρόίαν (που ρΡ Ἢ 
ἴπ υ86 ἴῃ Αγὰρ. δηὰ Αγδπι.) 15. ἰη Ηςῦ. ὈγοῦδΌΪΥ οὐΪν ἃ βεσοηάδτγυ ἔογπι, 
οδίαϊποά ᾿ηδγεηξα!!ν ἔγοπι ὉΠ : 1{ 5 οΠΙΕΗ͂Υ ροείίοα!, δηά, Ἔχοθρί ρου αρ5 
Ρ5. 183 (ψπεγα 2 5. 222 [85 ὕκ), 11 ἰ5 ποῖ οἰ μογινίβε ἐουπά ἴῃ τυγιἰηρ8 
εδγιίοσ ἤδη ἴπε ἂρὲ οὗ ]ςτ. : νὶΖ. ν." ΗδΌ. 11} χ315. 448 5. σοξ 1147.140} 
Ργ. 3οὅ, 41 {ἰπ|65 ἴῃ 100, 2 Καὶ. 17 Κιὶ (Οτᾶ "ποκ) ἀπὰ ἴῃ ἰαΐς ργοβε, Νεῆ. 
οἱ 2 ΟἿ". 4215 ἤδη. 1157.38. 8. 
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ΒΥΠΟΏΥΠΊ5 ἀαϑιρπαά ἴο δρἢδ5:Ζα {πὸ Ιάδα ἴο Ὀ6 Ἔἐχργαβϑβαὰ (εἴ. 

Ις, 8156 ς.218).---άτολ νιαῶδ ἀϊηι)} ἂἃ5. ν.5.--- Ζγοαξοα ἂς σομϑείδε: 
(232. οὐ τοὐξ σογπιέμγησῖν ἃ βίτοηρ᾽ ἴαγπι, ρσορ. ἐρεαξ ἂς ἃ δ» 

(ν.δ- 5), ΟΥ̓ 56 561655, ᾿γγε!ρίοιβ ρεγβοη (566 οἡ 2231), ψνῆο οπΐν 

ἄεβεγνεβ σοπίιπιεῖν, [6τ. 1411 Μίο, γὺ Ναῆ. ,όζ.-- ἸΠ,Ί Ὑ] 
Ῥ5. 8057; ν ἫΝ 2 5. 2257 Ρ5. ο5].. Τα ἔοιις οἷδιιβδες οἵ [ἢϊς 

νΟΙβ6 δχρίθϑϑ ἃ οἰϊπηαχ: ἣ βίαϊες. [Π6 σαιι56 δηὰ Ὀεδριηπίηρ οἱ 

[5γ86]᾽ 5 Ϊαρββ, ἢ ἀδρίοιϊβ ἰξ ἂ5 οοηβγπιθά, ὃ ἀδβοσίθεβ μονν [5γϑεὶ 

ἔογβοοκ Ϊεμπονδῇ, ὃ ποιν 1 επάδά ὃγ Ἰοδάϊηρ Ηἰπὶ ἢ οοη- 
ἰετρῖ.---16, Οὗ, Ῥς. γδ8έ8,. ὙΠΟ νοῖβε δχϑηρ! ]ῆος. μονν [5γδεὶ 

Πδά ἱγεδῖθα Ἰθῆονδῃ υἹτ σοπιαπιεῖν (ν.15), νΖ. Ὀγ το ίηρ 
Η;π, ἰῖ5 Βεποίδοϊογ, οἵ ἴδε ἤοηουσγ ψἤηϊοῦ ας Ηἰς ἄτι, ἀπὰ 

δαβίονϊηρ 1 ροη .ἴα]ς6 νοάς,---ῃς ᾿ηἰτγηϑῖο νογί ἢ 655η655 οἱ 

ΜΒΙΟΝ 15 ἴπ6η ξαυγῖδον ΠΠπδιγαϊεα ἱπ ν.11, Οη τπὸ ἡφαίοιεεν, ἀπά 

υϑχαΐξίοη (ποῖ σηρον, ΑΝ.) οὗ σοά---Ὀοϊἢ ἀγουβαϑά, ἴῃ ραγίϊουίαγ, 

ΌΥ ἃ ργϑέδγθβησα 5βῆονῃ ἰονναγαάβ ἔαϊδε ροάς---56 6 οὐ 43 δηά 4. 

--Αδονείπα ον) οἵ. γ35: ἴῃ 1τΠ6 ρΡ]., οὗ νἱοκεά ογ ἰάδοϊαΐγουβ 
ῬγδΔοίϊοθβ 189.12 2018; χ Κα, 1423 2 Ἰζ. τ68 213.}1 (411 ευϊ.); 

]6τ. 10 4432; ἀπά 6βρ. ἴῃ ΕΖ. (30 {1π|65), ἃ5 59.}} 86. 9. 18.15.11 
Ῥογῆδρϑ πεγὰ οὗ (δε 14ο]5 (πε πηβαῖνεβ: οἷ. 2 Κα. 2418 15. 4419.-- 

ϑέγαηρο ογι6ς (ὮΝ )] οὗ ροάβ αΐδη ἴο ]εβονδῇ, οἵ ρεγῆδρβ 85 
ἰἸηἰγοάἀμπορα ἔγοπι ἔογείρ ἰδ πᾶ: 50 [6γ. 235 418 (ηοζΐοα. {πε οοη- 

[6χῖ), Ἢ 15. 4312, Ἢ ὃ Ρ5. 4432. 8:110.--17. Τςε «δλδα νι ατὲ 

Δ]υὐεα ἴο Ὀεβι65 οὐΪνγ ἴῃ ἃ ἰαΐθ Ῥβαὶπὶ (1 ὐϑ): 1 τῆς 5ἴδίε- 
πιθηΐ πεῖ πιδάβ γοϑῖβ ὑροὴ ἃ ρϑηιΐηε ἰγδαϊτοη, ὨυπΊδη 

5δοῦῆσαα νεγα οἤεγοά ἴο [Π6π|. 

Τῆς ῥὑγοοῖβα ἡδίυγε οὗἁὨ ἴῃς ἰά645 αϑϑοοϊαιδα νυῖἢ (6 ““ Θηδαάϊπι" ις5 υη- 
οογίδίη, ἔπ ἔννο ποίίςε5 οὗ ἴπδηὶ ἴῃ {πε ΟἿΣ. Ὀεΐηρ ἰηϑυβίοϊεης ἴο Ηχ {πεπὶ 
ἀδοϊδίνεϊγ. ἴῃ Αϑβϑϑουγίδη, ολῆάι 15 {Π6 πάπα οὗ [ες αἰνίπ:Ἐ165 τεργεβϑεοηζεά ὮΥῪ 
{πε Ὀμ)]1-“ο]Ἱοβϑὶ, 580 οἴζεῃ ἔουηά ἰῃ ἴδε ἔγοηϊ οὗ Αϑϑυγίδη ραΐδοςβ, τυῆο γεγε 
τορσαγάδα Ἀρραγοπεν ποῖ 45 ροάβ ργορεγὶν 80 οἽδὶ]εά, Ὀυὶ 5 ευδοτγαϊηαδίς 
βρί γι ἴ5, ἀδπιὶ-"οὐϑ οὐ β'ϑηϊ, ἰηνεϑιοα νυ ροννεσ ἴον Ροοα οἵ δον] (ϑεξγαάον, 
ΚΑΤ7.3 ρρ. 29, ι6ο)ὴ. Τῇῆοε ἔδεϊϊρϑ νι ννῆϊοῖ 4 οὐδ ννὰβ8 τεραταάςά ἰπ 
Αϑϑυγίαᾳ πᾶν Ὁς ΠΠι|5ἰγαίοα ἔγοσπι ἴπἢπ ἱηνοσδίιοη οὗ δὴ Αϑϑογυγίδη [ίηρ ([,εηος- 
πιδηΐ, ες Ογίρίπες αὁ ΓΗ ἰδίοίγο, . 114), “1 {18 ραΐδος πᾶν ἴῃς ργδοίου 
“ἤϊάμ, τὰς ρσταςίουϑ οοΐοβϑυβ, ριιδγάίϊαπ οὗ ἴπῸ δίορβ οὗ ΠΥ πιδ)]εϑῖν, ςοη- 
ἴηυς Πὶ5 ρσόϑοησα δἰνναυϑ,, ὅς. [Ι{ ἴῃς γοοῖ 6 ἴῃς βϑ8πὶ| 845 ἴῃε Ατγδδ. 
ἑσάάα, 1ο λοϊά ἀονῖ»ίο», (6 ννοτὰ νν}}} 6 βυδϑίδης 1 γ [ἢ 5απὶς 85 5α » γε 

(ν ἤεηος ἴπΠ6 ϑραηΐβη Οἱα), ἰογα, τια σον, ῥγίηος (οὗ (6 54π|ε ἔογπι ἃ5 Ἢ ἔγοπ) 
ἭΡ, Ἢ ἔγοπι Ἢ, ὅζο.). (ἃ γεπάογϑ Όγ δαιμόνια ; δηά ἰῃ Ατγαπι. κ͵ 15 σοπιοη 

(9... ΖΦ 1.ον. 17] 15. 145} 8. οἵδ; δηά οἵ. ἴῃ ἰῃς ϑυγίας Νεγβίοη οὔμε ΝΤ.)}η 
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{π6 586 η56 οἵ ὅδη1οηι) οὐ ευϊ εῤίγιέ; Ὀυὶ [Π15 ἀϑᾶρο παγαϊν ἀεϊογηιῖηεβ {ΠῸ 685 
αϑϑοοϊδίεα Ἰοηρ ργεν: ουβὶν νυ {π6 ΗΘ. δλδαζμ. "τ ἀρρθδῦϑ ἴο οσσυγ 5 ἃ 
ἀϊνῖηα Ὠδπη16 ἰη πε Ῥῃορηϊοίδη ἢ. ργ. ἽΦῚΣ οὐ Ἵσ (Νδ]ά. Ζ27Ο. 1888, Ρ». 481). 
Μοβὲ ργοβεαῦῖν (ἢς ἰεγπὶ ἀεποίεβ σοπιὸ Κι πα οὗ βυρογαϊπδίε ϑρίγιὶ οἵ ἀδιηΐ- 
Βοά. Οἵ Βαυαίπδίη, δένι. ΚΑ δἰ. -ρεδοδ. ἴ. 120 ἢ, ; εἰ Ζϑοῃ, ῥαγασέος, Ὀρ. 
153, 1654; ϑᾶγςς, Πι δδενέ δεοσίμγος, ΡΌ. 290, 440, 445. 446, 449, 450, 456, 46. 

Τῆς ροεῖ δ οὔος ργοοθεάς ἴο ἄδην {πε αἰνιη!ν οὗ (ἢ6 

ολδαζρηε ΌΥ σμαγδοίογιΖὶηρ' {πε 85 ἴπ6 ποραϊίοη οἵ ἀείΐγ, δ5. ἃ 

“ἐηο-ν»»οα᾽": 566 Ὀεΐον;, ἔογ οἴδεγ δχδιῃρίεβ οὗ {πε ἔογοι ας δηά 

Ρτγορηδηῖ Ηεῦτγεν ἰάϊοπι οπιρίογεά ἔογ {ῆ6 ρυζροϑε.---- 7,07,2 

ἔλεον ἄπμειο ηοΖ] ἂἃ5 ἰϑύδεὶ “"ηανν " 71εἤονδῃ: οἷ. 1138 τη) 

2025 (26) ΗοΞς. 14 (ΕΝ. »κπ"αγρ.). ὙΤῆῈ ἀδιτιε5 ἴῃ αὐεϑῦοη δῖα 

ἀεβογι θεά ἔασον ἃ5 πότ ογιος (Ἰ. 58), ἱπίγοάιιοσεα τασθηίγ, ἴῃ 

ἰγοηΐοδὶ σοπίγαβί ἴο θα μονδῆ, νῆο δαάὰ Ὀδθη ἴπε παίοηβ αοά 

ἔτομῃ οἵ οἱά (οδιν Ι5. 6416).----λμασογοῖ γο ΔΏ ᾿ΠΟΟΠΊΠΊΟΏ 

νογά (7] ἐγ. 212 ΕΖ. 2856 4210), ρεγῆαδρϑβ ἀδηοίϊϊηρ' ἤδϑῦα ἃ βιιρεῦ- 

5. Ποὺ Ποοσῦ οὔ ἀγεδά (""δ5 ννογὶ νϑγδῃβομδιοπε πὶ 

δστοββοῦ Κυηβί 445 [6 Π]]1οἢς 465 (δίΖαοηῃαι!εδηπίαβ,᾽ Καπιρ.). 
Ενδη [15 δά ποῖ Ὀεδη ἔεϊξ ὃν ἴδ σγδο 65 οὗ οἷά ἔογ ἴπ6 ροάξ 

ψνῇοπὶ {Π6ῖζ 5οη5 δά πον ἰδαγηΐ ἴο ποηοιτ. ΕὐΥ δποίδογ νίδνν 

οὗ {π6 πιεδηϊηρ, 566 Ὀεῖΐον .---18. Τῆς οἰϊπηαχ οὗ ἱηρταίϊταάε : 

ΙΞγδαὶ ἔογροί Ηϊπι, ἴο ψῇοπὶ, 85 ἃ Εδίμεγ (ν.θ: 16) 11 οννεὰ {5 

Εχίβδίθποα 85 ἃ πδίίΐοη, δηά ψῆο (ΌΥ δὴ εβεοίίνα οἤδηρε οὗ 

ΒρΌΓΘ) 15 ταργοβαηϊεα δἱ ἴῃ6 58π|6 {Ἰπ|6 45 ἃ πιοίῃει, γᾶν δι! ηρ᾽ 

ὙΠ ἢδγ ἱπέδηϊ, δηα Ὀγηρίηρ Ὠἰπὶ ρδιη ΠΥ ἰηΐο {Π6 ννοτγίά. 

ΕοΥγ ἰῃ6 σοπιιηδά ιι56 οὗ ἴῆε ἵἴνο ἤριυτγαβ, οἵ. (ἴ1π ράᾶγδ]1ε] 

οἶδιι565) [6γ. 2537 ]οῦ 4,829; αἷϑο (1,6 Οἱ) τ Οου. 415 ῬΏΠ] πηι. 10 

6δ]. 419: τε σοπιϑίηδίοη, νυν τοΐδεγεησα ἴο οπα δηά [δε 58Π|6 

δυδ)εοῖ, 15 ὈοΪά ; Ὀυῖ {π6 ἤἥριιτε οὗ [Π6 πιοῖποῦ 15 βιρρεϑίεα, 

ΡΓοΟ ΔΌϊν, ραγίΐν Ὁν ἴπῸ ρδγα 16 }15π|, ραγίὶν ὈὉῪ ἴῆ6 ἄξδϑβιγε ἴο 

ΘρΠ451ΖῈ ἴῃς ἰεπάεγ αβδοίίοη τυ τ ΠΙοἢ Πεπονδῇ τεραγάδά 

41. οὐδ 10] οἵ, ν.3 ὑκ κῦ ἀπά ὧν κῦ, 15. τοῦδ γν κῦ, 418 σὶκ κῦ 21π δηά 
ἽΝ κῦ 21π, Απι. 6138 21 κὺῦ ΟπΌσΠ; [6γ. α7 δῃά ἤδνε ϑυογῃ Ὀπὺκ κῦ ΌΥῪ 
ποἱ-ροας (οἴ. 211 1639), 2 ΟΠ. 129 ἀῃά Ῥεσαπις ἃ ὑγίοϑδὲ Ὀπῦκ κοῦ τὸ ποίιροάς, 
5. ςς Ρ5. 4413 (Εν. 8 2876; 6-Κ. ις2. 1 π.). ΜΉ γ»2 κὐ ννῦ (1 τῃς ἰεχί 
ῬῈ 5ουπά), οἷ. Ὃν κ᾽ Ηοϑ. ιϑ 235.---3Ὁ] εὖ, 100 205 ΕΖ. γ8; [6τ. 233 (ἰπ 
Ἰυεαὶ 561}56}7.---Ο}Ὁ] ““( ἢα5 εἴδησαν, ΜΒΙΟΒ ἀρτοαὸβ ἢ Αγδῦ. ςλα΄αγα, 10 
2εγοεῖνο, πὰ ἴο ἃ ςεγίδιη εἼχίεπι ἢ Αταπλ. ἽΨΟ 20 υἱκτέ, ἱπεῤοοί, ἔθορ αἡ 

ἐγόοπ. Τῇ γεηάδγίηρ 566 π|8 ἴο πιὸ ἴο Ὀς ηοΐ 50 υηννογίῃν οὗ σοποίἀογαίίοη 
45 Ὠ1Ππ|. ἀρροᾶγβ ἴο {Ππ|π|κς, ννῆο ἄοο5 οὶ Ἄνθη πιοηϊίοη 1{᾿ Δ(Ν.Ε.5.). Τ]ῖς 
5λ π|6 Ἐχρίδηδίίοη 15 σίνεη ὃν Βαγί, ξήνηι. δίμαέθη (1803)» Ὀ. 67. 
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ΗΙς ρεορίβ (οἴ. [ιι4. τοῦ 15. 649).--- 7γαυαστοα ποὐζλ ἔλδε (Π59)π0)} 

ῬΥΟΡ. “ογίζλεα, τᾶς ἦμ σπρμίδά, τοῖν ἔλοο (5. αι7(8 15. ςαξ αἱ. ; 

οἵ. ἴῆ6 ρῆγαβθ ΤΡ» δ ἐγαυατ-βαΐης5, αρηρμδῖ, ἃ5 οὗ ἃ Ρϑτ- 

ἰἀγιοηΐ ψνοπιδη, 5. 481(6) 42.), ρ΄. οἵ ἀοά, 85 πεγϑ, 5. οοῦ 

05) γι ΟΊ ΠῚ, οἵ. Ῥγ. 8524. 25 (πρρίπ, οὗ Ννιβάοηλ). 

19-292, ΤῊΘ ρυμιδηχηθηῦ θνοκθὰ ὮΡ ΒΓ.8601᾽8 ἀθίθοι 0}. 

19 Αηὰ Ϊεπονδῇ 5ανν, δπά βρυγηβά, 
ΒΥ τϑάᾶϑβου οἵ (πε νεχδίίοη οοοδβίοπεά ὃγ 5 δοῇβ δηά δὶ5 ἀδυρπίογε. 

39 Απά δε 5Ξαἰά, “1 ν}} ῃ!άς τὴν ἕδες ἔγοτι ἰἤθηι, 
41 νυνὶ} } 866 τυῦξιαϊ (πεὶν ἰαϊίον πα ν1}} Ὀα ; 

“Ἐὸογ ποὺ ἃγὲὸ ἃ ρβΡεπογδίίοῃ ρίνοη ἴο ρεγνεγϑίοῃϑβ, 
““ Θ0ῃ5 ἴῃ νοὶ 15 ηο Δι 1] Π 655. 

1 ἐἐ ΤδΥ δᾶνα πιδάβδ πλὲ 1εβίουβ ἢ ἃ πο-ροά, 
“ΤΠδΥ ἢάνα νεχοά πιὸ ν Π (Πεῖὶγ νδηϊ65 ; 
“ΑΠΑ͂Ι ν1}} παῖζε {Ππ6πὶ 1εδίουϑ ἢ ἃ πο-Ρθορίςα, 
“ἜΝ ἢ 8. 56 η56655 ἡδίίοη Ὑν}11 νεχ ἰΠ6πηὶ. 

33 “.( ἘῸὸγ ἃ ἔτεα 15 Κιηαϊ δα 1 πλν ποϑίτι, 
“Απα 1ἰ Ὀυγηρίῃ υηἴΐο ἴΠ6 ποιπογηϊοβὶ δῇς Οἱ ; 
“«Απηά ἰϊ ἀενουτγοίῃ τῆς ἐαγίἢ δηά 115 'πογϑαβο, 
“Απά 5ε(ο(ἢ 8δ0᾽4Ζε ἴῃς Τουπάδίϊοιβ οὗ (ῃ6 πιουηϊδίηϑ. 

19. 5:1:0] 45 8 οσοαϑίοη οὗ {πε δοίίοη ν βοῇ οπβαβά, 85 [5. 

5915.-- 2 η»ηθΩ (7}2}}} αΌ5οϊ. ἃ5 76γ. 1431: οὗ, 1 απ}. 26 (αἰ5ο οὗ 
(οὐ), [ετ. 3325 Ῥγ. 130 κ12 χςδ 5, οἱ, Τῃα νεχαζέορ (Ὁ}3) οὔ 

λΐς δος απο ἀσερλίεγς 15 ἴὴῆ6. οπαρτίη δηά αἀϊδβαρροϊηϊηεηΐ 

οσοαϑίοηθδά ἴο ἴδε ἔδίποσ ΌΚ {πὸ τππιογιϊοα αἀἰβοηοιγ τγοςεϊνοά 

αἱ πἰ5. οὨ!Π]άγοη 5 ἢαηάς (οἴ. οὐ 435).---90.--21, ]εονδῃ᾽ 5 ἀείετ- 
πιηδίϊοη ἴῃ σοηβθαμπθηοθβ, οχργοϑβϑοα Ὀοΐϊῃ παρ δίνεαϊν (ν.30) δηὰ 

ροϑβί νεῖν (ν.2), Τῇθ βρϑθοῦ δθύα θερίπηΐηρ οχίθηδς ἴο [ἢς 

οηά οἔ ν.37,---20. Το Ππονδῇ νν1}} νυ πάτγαν ἔγοπι ἰμ6ηλ Ηἰς ἔανοιυιτ- 

ΑΌ]6 τεραγά (3117), δηά, Ἰδανίηρ ἴῃ επὶ, 85 [ἴ νεγο, ἴο [μαπιβοῖνεϑ, 

ΨΥ} ναι ἴο 566 ψνῇῆδί {πεῖν ἤπΑ] ἰοΐ (ν.39 Τοῦ 87) ν"11}1 τ1Πδη θα: 
Ηδ6 ν"]] ἄο {π|5, θδσδιιβα ἴποῪ πᾶνε ργονεά {πεηγβοῖνος ἴο Ὀ6 ἃ 

αἰβεμποοά-  ονίπηρ' γᾶσθ, 5οη5 (ν.ὅ) ἀἸ5]ογαὶ ἴο ἃ ἰεηδγ Ῥαγϑηί.--- 

ῥεγυογεοηις (ΓΛ38ΠΠ))}} 2.6. Ἔναϑίοπβ οὗ ἰγυτῃ δπά τρῃῖ. ὙΠε 

τννοτγά 15 οπα μισῇ οἰπαγννῖβα οσσιγβ ΟἿΪΥ ἴῃ ἴπΠ6 Ῥτγονοτγθς : οἵ. 

18. Ὁ] {Π1|5 δῇ Ὀ6 οηἷν {πε ρϑιι58] ἔογπι οὐ ᾿ξ, ἔγοπι πιφ, |κ6 "5: 43 
ἔγοπι πὴ Π: δυΐ ἴΠ6 ᾿υδοῖνε ἴογπι 18 ἱπεχρ δῖα, δηα πὸ οἵπες ϑοπ εὶς 
Ἰαπσυαρο5 ἢᾶνε οἠἷν βκαλᾶ (ὙΠ 5) το ονγρεί, ποῖ τῷ (ἢ "). [ἢ 41] ργοῦ- 
ΔΌΠΪΥ να μου! γοδά πΨᾺ (εὖ. ὅ4πι. κθη), ἔγοπι πΚ) ([ἀπ|. 217 α2.) Το γογγεί 
(Ὁτ. 8ὶ 175).---20. πλ2ι0Π 0} αἰννανβ ἰπ ἴῃς Ρ]. (οἷ, πιϑ)2 πη); ργορ. δημγριέρρς 
αδοιεέ, 1.6. ᾿ἰἰπς5 οὗ δοίίοῃ, ογ πιοάςβ οὗ βρβοοῖ, ἰὐδορίε ἴον ἴῃς βαξκε οἵ 
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Ῥοῖονν.--- 7: πολονι ἐς πὸ ζαϊλγεῖρθ55] ορρ. ἴο σοά (ν.3).---91. 
ΤΏΘΥ Ψ}}1] 6 γτενναγάεδα δοοοσζάϊηρ ἴο [6 ἰανν οὗ ἃ τπρμίθουβ 

γοιΓ υζίοη : εδίουϑσυ δηά νοχδίίοη (42: 23) οὐ ἴῃς οἠἣβ 5146 νἹ1]} 

Ὀὲ τεαιυτεἀ νΙὮ 1εδϊοισυ δηά νεχαίϊΐοη οἡ [6 οἴμογ; ἴἢ8 ““πο- 

ροά 1} Ὀὲ ριυιΐ ἴο βσῇδπιθ ὃν ἃ “"Πο-Ῥθορῖε"; δηά [ϑ5γϑεϊ, 

“6 56 Ώ561655 " [1561 (ν.6), νν1} Ὀ6 ἰδιιρῆςϊ ἃ ὈΙΟΓ ἰαβθθοη ὉΥ ἃ 
Ῥβθορίβ “"βϑῃβείεβϑβ᾿" {πκονν156.---Α πο-ροΩ͵ ἃ οοηϊειηρίμοι!β 

ἀδϑιρῃηδίοη οὗ ἴπ6 υὐγοαὶ ροάβ, ψποπὶ ἴη6 5γδρὶ δος ξο]οννοά 

αἴϊογ (οἷ, οἡ ν.7).--- Καηο5] 52 Π (11. α δγεαίᾷ 15. 5713) ἀεποῖθβ 
ἢρ. ψῆδί 15 δνδηδβοθηΐῖ, υπϑυδϑίδπεαδὶι,, νοῦ 1655: ἤδησοα οἵ 

αϊδε ροάβ, δϑρ. ἴῃ 7}6γ : ἴῃ {π6 δίηρ. [δγ. τοῦ {- 5118) 1619 

(οοπρΡ. 25--2 Κ. 1716), αηά ἴῃ πε ρίυγαίὶί, ἂἃ5. πεγα, [εγ. 819 τοῦ 

1432 τ ἈΚ, 1618. 3 (Ὠει1.), Ῥ5. 417 [οη. 291.--- αὶ πο- εοῤίε] 1.6., 
τοδί ργΟΌΔΟΌΪΥ, ἃ ϑάναρα, τη6] 50 ]011η6α ποτάς (Μδυγογ, Εν. 

Καπιρ. Οδίι1). [πὶ [π6 ρᾶγβ]16] οἴδιιβα, {πῸὸ ἔοε 15 ἰδγπιθά ἃ 

σερδοίθες παΐϊο; (οἴ. Ῥ5. 7418 φογιδοίσος οοῤίο, οἵ ἴῃ Ὠεαίμθη 

ἀοδθογδίογβ οὗ {π6 τθη}ρ16), 2.6. (οα ν.6) δὴ ἱπιρίοιιβ πδίίΐοῃ, 

ἸὩ5ΘΏ51016 ἴο ἴΠ6 οἷαϊπι5 οὔ ἀοά οὔ πιδῃ. ΨΝΙΠ ἃ μοαΐπεη 

ηἡδίίοη, ἀηνοσγίμυ ἴο Ὀ6 σΔ]16ἀ ἃ ““ρεορίςε," ν1}} Πεπονδῇ πον 

Ργόονόκα ἰβγϑβ]᾽5 ᾿βαίουιβυ δηά νϑχδίίοῃ, Ὀγ ρεγηηηρ΄ ἰΐ, νἱΖ. 

ἴο ννῖη βδιισοοσβθβ δραϊηδί Η15 ονῃ ρθορίδ. 

ΔΝο-ῥεοῤίε, οὐ ἴῃς δπδίορυ οὗ πο-ροα, νν}]] ἀεδηοίς βοπηθίπιηρ ΠΟ, 
(Πουρἢ ἰῇ ἃ 8656 σδρδῦϊε οὗ Ὀείηρ ἰεγπιεα 8 ρϑορῖὶς, οεβϑ οί γεδιν 
ἄεβεγνα ἴῃς πδπὶε (οἴ. δῶρ᾽ ἄδωρα, βίος ἀβίωτος, δις.)ὴ. ὙΠα ἔογηι ““ροορῖε᾽" 
ἱπ1Ρ}165 ἃ σοπηπηαπῖεν ν πιο [45 αἰἰαϊηδα 4 οογίδίη ἄσρτοα οὗ εἰν! Ζαίζοη, 
δηά 85 Ἰεαγῃηΐ ἰο βυῦπιῖξ ἴο ἀεῆηϊίε Ροϊίοαὶ δα πιογαὶ γεβϑίγαιπίβ: (ΠῸ 
ὮΡ κῦ 1] ἰπεγείογε ἀσποίε ἃ πδίΐοη ἡ] Οἢ 18 ἴῃ 8οπὶα νυ ἀεῆοϊεηϊ ἰῃ {πε 56 
τεβρεοῖβ. [{ πρὶ ἴῃυ5 Ὅς υϑεὰ, ἔοτ ἱπβίδηςθ, οὗ [6 ἰγγορυϊανγ, ἰοοβεὶν 
ογρδηϊζΖεά ὑὉδης5---50 ἢ 845 ἴμοβε οὗ ἰῃς Ῥἢ1Π1501π65, οὗ ἴπῸ Μιάϊδηϊεβ δηά 
“οἰ ἄγη οὗ {μ6 Εδϑὶ" (Τὰ. 62:8), οὐ Αταπιφθρδηβ (2 Κα. 53 63). δἵ ννῇοβε 
Παηάβ ἴῃς ϑγδοὶ ε5 βϑοπιείπιεὲ5 Ἐχρογοηςδα ἃ ϑἤαγρ ἀοίοδί; οὗ ἱΐ πιρδϊ 
ἀεποίες δὴ υποὶν]!Ζεὰ πογάσδ, κὸ ἰῃς ϑογίπίδηβ (ἴῃ6 ῥγοίοίνρεβ οὗ {πε 
Οοίἢ5 δπὰ Νδηάδ]5 οὗ ἃ ἰδίεσ ρὲ), ννῆο βυνερὶ ονεσ ὕδηῆδδηὴ υπηάογ [οί ἢ 
(οοπιρ. [ετ. 515.17) ; οσ 1ἴξ πιρι ἐνϑη, ρεγαρβ, ἀδποῖες ἃ ηδίίοη, 50 ἱππυπίαπ 
δηά Ὀαγθαγου ἰῃ 15 μα 15, ἀηα Ἔβρεοῖα ΠΥ ἴῃ 115 σοπάπςοὶ οὗ ννᾶῦ, ἃ8 ὕὑροῃ 
πογαὶ στουηάβ ἴο Ὀ6 υηννογίῃν οὗ (πΠ6 παπιὲ οὗ ρθορὶε (ςοπιρ. πα ἴδγπιβ π5εὰ 

ἐϑοδρίηρ ππρίοαϑαπὶ γε} 1{|65, ογ ἐνδάϊηρ ἴῃς τ Π, 2εγυεγείοης οὗ ἰσυ(ἢ οΥ 
γτιρῃί. Τῃε νογά 15 υδεά 65ρ. ἴῇ σοηπεχίου ἢ ζζογατιοές, ἀπ οσουγβ 
ΒΟΠΊΕ[ΙΠ165 ἴῃ ὈΓΟΧΙΠΙΠΥ ἰο ΤΡ’ Ζευΐϊεέεα (ν.δ): τ. 213 Ἤ Ἴ2ΠΟ δκ, 1 νΠῃο 
Γαοϊςα ΜῈ “2 (ν.}δ νποβθε ρδίῃβ αγὰ ζωυΐξΖοαῖ, δις.), 615 (6 δουγος οὗὨ 5ἰγ6), 
813 1031. 2 1638 (ς, 6)4)39 2.χ3.., οὗἁ, 1739, γνεγα ἔπ 03 ἢ5Π) 18 ραγβὶϊεὶ νυ 
{πε ἐπυϊςζδαῖ ἐτπὶ φαγί. ----ἰνὸ ἈΪ ΟὨΪΥῪ ἤθτα : εἰδενπογα ὈΣῸΝ οὐ ΠΥΌΝ. 
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οὗ ἃ Ῥαγραγίδη ἴος, 18. 241 ,,})). Τὸ Ἰυάρε ἔγοπι βυςἢ ἀδβογίρι: οη5 89 
ὟΘ Ροϑβ86855, (π6 ϑογίπίδηβ, οὗ 411] ἴῃς ρεορὶεβ Κπονη ἴο ἴῃς Ἡδοῦτεπς, 
ψνογα {πε τποϑὲ θη}|κὸ οἵπεν παίϊοηβ (ςοπιρ. Κανη]ηβοη, 4“π|. Ἠομ. δι. 22ς,, 
δηά (ες οχίγαςϊ ἰη 2.0. 7. Ρ. 237); δηά ἤεῆσε ψουϊὰ βεὸπὶ ἴο δῆϑννος Ὀεϑὶ 
ἴο {με ἀεδίρτιδξίοη ἢν κῦ (που ρ, οὗὁἨἁ ὁουγβο, ἰξ ἄοεβϑ ποῖ ἤοϊϊονν ἐμδὶ (δε 
δου ῃδη5 ἀγὰ δοίυδ!γ τησαπέ ὃν (Πς Ἔχργαβϑίοπ). [ἰ 15 ργοῦαδῖς (πδὲ (86 
ροεῖ Πδ58 ῶο ἀεδηΐίε ρεορὶε ἰη νίαν, Ὀυΐ (παῖ, πανίηρ, μεαγά Ὁγ συπιουγ οἵ 
{ῃς6 ἀεϑβοϊδιουβ ψγουρῆϊ εἰβενεγε Ὁγ (ἢς ἰητγοδαϑ οὐ τὰ δπαᾶ βαναρε 
θαγθαγίδηβ, ννοπὶ 5γαοὶ τνουϊά αἰδπάδίη ἴο βίγὶς 8. “""Ῥθορὶς," δε ρἱεϊυγοά 
ΒΌΓὮ 8459 (ες ἰηϑίγυπιεηῖβ ἰη οὐ 5 ἢαηα8 οὗ {δε γεϊγι Ὀυϊίου αὐναι πρ ἴ5γαεὶ. 
Τῆς νον οὗ ΘοδυϊΖ, Κι ει!, δηά οἴμεγβ, δοςοογαάϊηρ ἴο νος ἴῃς ἀχργοσϑίου 

ΘΔη8 “ηοΐ ἃ ρεορΐὶε ἴῃ Οοὐ 5 ορδῖ," ἃ ρεορὶε ποῖ δη͵ογίηρ ἰπεοοςτγδῦς 
ρυν]ερεβ, 15 ποΐ ργοῦβϑῦϊε, οὐ βιρροτγίεα ὉΥ ἴπθ6 ςοηίοχί : ἴδς ἴεττη 
“ἐρδορὶε" Ῥείηρ υδεά δὐϑοϊυίεϊγ, πιυϑὲ σοηηοῖς ναί πδίυγαν δηὰ 
ΠΟΓΠΊΔΙΥ ῬεΪοηΡ»5 ἴο ἴῃς Ιάδδ οὗἁ δ “" ρεορῖβς," ποῖ παῖ Ὀεϊοηρβ ἴο ἰἴ (15 ἰπ 
ἰῆς οα56 οὗ ἴϑγδεϊ) ἐχοθρίοηδγ. “ Νοῖ ἃ ρεορῖΐε" 158 δἱϊορείδεν ἀιδβετεηῖ 
ἔγοτα “" Νοΐ ρ»:}7 ρεορῖς" (ὋΨν κἢ) Ηοϑβ. 19, ννῃϊοἢ πιυβὲ πᾶνε θδεη υϑεά, μδὰ 
1Π18 Ὀοδη ἰῃς βεηβε ΨὭϊοἢ (πα εχργοβϑϑίοη νν48 ἰηϊοηάεα ἴο σοηνον.--ἰὰ 
Εοπι. 1οὐϑ (ῃ6 ραββδαρο 15 ἱπίεγργεϊοα ἔγοοϊυ 530 848 ἴο γεΐεσγ ἰο [5865 Ὀείηρσ 
Ῥτονοϊκεά ίο ᾿εδίουϑυ Ὁγ {πε πεδίπεη Ὀοίηρ᾽ δαπηιεά ἴο (πὸ 84π|Ὲ (Βοοογαίὶς 
Ῥγυν Πρ 5 ; θα ἰῃ (Πε οτγρίηαὶ σοηϊεχίὶ ἰἰ ἰ8 ἰῃς ἔανοιν βῃοινῃ ἴο (Βεαὶ ὉΥ 
{πεῖς Ὀεοίηρ δἰοννεά ἰο ιωρέσἁ 1ϑγαεῖ, νι ἢ πλονε8 15γδεΐ ἰο ᾿εδίουϑγυ. 

92. ΤΠα στουηά οἵ {πΠὶ5 ἀοταγηπιϊηδίίοη : ομονδἢ 5 τταίῃ, 

οΥΓἡ Ἰοαίοιιϑυ (439), Κιμαϊεά ἱηΐο δὴ 4δ]}-ἀδνοιγίηρ ἤδπιε, ὉῪ 

[5 γ8 65 ϑῃδπιεῖι ἰἀοἰαῖγγυ. ὙὍηε νοῖβα σοηΐδίῃβ ἃ ργδαρῆϊο δυϊΐ 

Πγρογθο 4] ἀδϑογιρίίοη (ον ἴπ6 σοηΐοχί γαῖ γε ἴπ6 Ἰυάρτηοπῖ 

ἴο ὃ6 ᾿ἰπιο ἴο “5γασῆ οὗ ἴπ6 ἔδι-γεδοπίηρ δηά ἀδβίγυοανε 

ορασγαίίζοη οὗ {πΠ6 Ὠϊνίπα δηροσ. Τῆς ἢγϑὶ οἶδιιϑα 15 τερεδῖθα 

7εγ. 1514, δπά (ἢ ὩΓΣΠῚΡ ἴοσ ΠΠῚΡ) 174.-- δὲ τῖν ποοίγ) ἃ5 

Ῥς. 1896); οὗ, 15. 65ὅ (4150 οὗ 4 ἔγε Κιηα]δα Ὀγ [ἢ6 Ξρδοοίδοϊε 

οὗ Ι5γδ61᾽5 ἰάοϊίγυ).----ὐἱεέλονηιοςΐ ϑδλε δ οἵ. Ῥ5. 8615: {πε 
βίγθαπιὶ. οὗ εμονδῃ᾽ 5 ὅγε ρεηείγαϊες ὄνθεὴ ἴο ἴῃ [πη ογινογία 

(ςξ. Απι. ο3).--ὠὐπογοαϑε (6132) οὗ, αἰ (ΡΠ1]. π.).---ἶῆἰρρωπάαἑίοης 
οΥ ἐλα τιομρηζαϊ5] Ῥ5. 188 Ο), 

929-96. ΤῊΘ Ἰηδη110]8 [Ὀττηὴ8 οὗ οδ᾽ δι ἴῃ 10} Φθθονδὰ 
(χοαίθηθά ἰμδὺ (86 Ἰἰυδριιθηΐ τουἹὰ ἀἰβοιδυϑθ 1861 Ὁροῦ 

[8186]. 

233 44} ν}}}} δαδά ἀν]]5 ἀροη {Ποπὶ ; 
““Μίπε δύγοννβ 1 νν}}} ἐχῃαιδί ἀραιπϑέ {Π6πὶ : 

324 ἐἐ (50 {Πππ4| ΠΥ πᾶν Ὀ6) βπυςΚεά ουὖἱ ΌΥ ἰδπιΐπο, 
« Αηά δαΐδη υρ νι της ΕἸγο-ῬοΙὶ ἀπά Ὀιεγ ΠὨεβίγαυςιοη ; 

“ Απά (Πς δαί οἵ Ὀεδϑίβ 1 Ψν}}1 βεηα ρου ἰδ επι, 
“ἜΝ 186 νϑποπὶ οὗ σγα Πρ {Ππηρ5 οὗ (ῃς ἀυ5ῖ. 

22. "ΠΊ}] ]6τ. 1515 7515. 501} 64} : ΠῚ 285 [.εν. 265}. 
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Ὁ ἐἐ ΚνΠ Πουΐ ἴῃς σινογτά 5081] Ὀούοανο, 
“Αηά ἰη ἴπ6 οπαπιθοῦβ ογγοσ, 

“(11 38411 ἀεϑίγουν) Ὀοίῃ γουὴρ πδη δηᾶ νἱτγρίη, 
““ἼΤΒ6 βϑυοκΊηρ ἢ [Π6 πδη οὗ στον Ὠαΐγϑ. 

98. 444 (Π50}})}] ροῖπε ΠΒΟὶὲ (ἔγοπι ἢ»); δηὰ οἴ. ΕΖ. 516 1,ἐν. 
2621, ΠπΒῦΌϊὲῥ, ἔγοπὶ ΠΒΌ (2018(19)) 20 σαγνν οἵ διῦθορ ἀτυᾶν, γε] 5 

ΠΟ 5ιἱ}140]168 56η56, ἴο ““ϑσνεερ δοροέλογ, δα τι," Ὀδίηρ᾽ ἃ 

αι ΟΠ ΌΪ6 ραγαρῆγαβθ.-- - 15] 4111.31  χλαμδ) ἰἴ, ρῖδα : 

ΠΟΩΘ ΜΠ] ταπιαίη ὑπιεά.--- 4 γγοτῦ5] ρ΄. οὗ Ὠινίηα ομδβίβε- 
Ιηθηΐδ, 85 ν.2 ΕΖ. 516 Ῥςε, γ11 (8) ,88 (2) [οὉ 64: οἵ, [,4π|. 412: 13, 

--94. (ἃ οπῖϑ πα Ὀείοτα 2λε δοίλ, ἴὰ ΜΏΙΟὮ οαθα [ἢ6 νοῦβα 

11 6 υποοηηροῖϊρά ψἢ ν.323, Δηα “50 παῖ πον πᾶν Θ᾽ 

τσ 6 οπιῖοά; [ἢ6 τπηδδηϊηρ Ὀεΐηρ, “ΏΘΩ [ΠῸΥ δῖα 

αἰγοδαν ἌἼχῃαιβίεα ὃν ἔδλπηπα δηαὰ ραϑϑί]!θηςσθ, νὰ Ὀεαϑίς δηά 

Ροϊδοηοιι γαρῖ]]65 1} 6 βδϑηΐ δπιοηρϑί {παπὶ. ΚΕἸ ΡΏ1716, 

ΡΑγ οι γγ ἴῃ ἃ βίερε, 15 ἃ Ἰυάρπιεηΐϊ ἔγεαυδηῖν ἰῃγεαίθησά, 

85 15. 518 δηά 6βρ. 1ὴ [ογ. ΕΖ. : ἴΠπ6 ἔογπιεσ μδ5 οἴϊζεῃ {πὸ σοπλ- 

Ὀιηδίίοη, “Τῆς βινογά, [ἢ6 ἔδηνπα, δὰ {πὸ ρεβί!θησε " (1412 

219 28:18 δὲς, : οἷ. ΕΖ. 513 611 γ18), το ψνΒιο ΕΖ. (1438. 31) Δάάς 

“ἐ6ν}} Ῥεδϑίβ," δ ἴπ6 ἔουγίῃ οὗ {πΠ6 ““ἔουγ δογὰ Ἰυάρῃπιρηΐς,᾽ 
νοῦ ΠΕ ονδῃ βαπάβ ὑροη ἃ βἰηξι! Ἰαπα (οἴ. πόγὰ ν.34:26) -.- 
Ξαΐοθη τ (Ὁπ0)} ὉΠ 15. ἃ ροεῖ. γῇ. οἵ. δ, ουπά οἤΙΘΗν ἴῃ 

Ρτ, (Ρτ. 417 οὐ 2315 "8. 14141).---.- Σά6 ΕἸγο-δοίξ (Ό)}}7)}}] ἃ Ῥοεῖίοδὶ 
ἀεκισηδίίζοη οὗ ἴΠ6 ἤδγυ ἀαγίβ, βεηΐ ΌΥ ]εμβονδῆ, ἴο ννβιοῦ τἢ6 

Ροαεῖ (ογῦ ρορυῖΐασγ ἱπιδριηδίίοη) αδἰγιθιϊεαὰ ἔδνεγ, οὐ οἰμοῦ 

Ῥοϑ Θπαἱ σοτηρίαιηῖ. (ΟΕ. ΗδΌ. 45 (νῇεγα τΠ6 τογγΪΥ δοῖϊνα 

τΑΔΙΪΔαγ 15 δἰπηοσί ρεγβοηῆβθβα) ““ Βείογε Ηἰπὶ ροείῃῃ Ῥαϑί!θηοα 
(3: σοπιρ. πεῖα 320); δηά ἴπ6 ΕἾγα- οἱ ργοοδεάδιῃ δἱ Ηἰβ5 
δεῖ. 

ἴῃ Ἡεῦ. σὴ ἰ5 ἃ ροεί. ψψογά ἴογ ὦ ΜἜα7:6, 65Ρ. ἃ 2οΐρζερα,, ἀαγέξηιρ᾽ ἥανιθ 
Οδηί. 8 ]οῦ 57 ῥ5. γδ᾽ (πῦρ 'ῬσῚ, ἢρ. οὗ δὔγονν5) 78,37, [Ι͂᾿ὼ Ῥῃοβοηϊοίδη, 

28. 50] (ἷ συνάξω, Ἔ οοπργεραδο, 55. σλοκ,---ο ἀουδί νος] Ζίηρ ΠΡΟΣ 
(Μις. 45), ἔγοπι 0 5.---28. "}Ὁ] ἔγοπι 80’. 7] ΟὨΪΥ Πογα, ἱπουρ τοβϑίογεα ὉΥ 
ΗϊϊΖ. Εν. Ὠε]. Ομεγνηςε, Ὠ]. ἴῃ 15. 518, ὙΠα ννογά 18 ἠοῖ ἀῆονε βυϑβριοίοῃ : 
δυΐ 1 σοτγγεςΐ, ἱξ πιοϑὲ ὈγοΌΔΟΪΥ πιοδη5 ογαΐγσα οὐ σμεξοα οἱΐ, ἔτοτι π]Φ ΞΞ 
Αγαρ. "πασσα, ἴο σμεξ (οἴ. πΥ, ϑυγ. Ἐπ ῷ, ὈῪ {πε 5'άθ οὐ ὕζῷ, ϑυγ. γ0), ἃ 
νατιδἰίοῃ οὗὁἨ (Π6 πιοῦα υδύ8] παρζα (Ὡϊο ἢ ἀρτεὸ8 1 Ατγαπὶ. κυρ, Ηςδ. 
ΣΦ 15. 661}}). (ἃ τηκόμενοι, 45 που ρῊ ἔγοπι πρῷ, ϑυγ. ΝΌΏ : ἀηβο 80 ]ς, ἃ8 
δῃ οἴεοϊ οὗἩ πτριρεν. ΑΟΝ. δηγηΐ [οἱονν Όη Ζγα δηὰ Κίπιοῃι 2» θῶ, 
ΠΟ σοπλραγοβ ΝΊ δ, 418 (Αγδπι. ἰμΐ, οὗ κι), ἐπουρῇ δ]οννίηρ; παὶ {μὲ 
τοοῖ οὗ (Π15 ἢαβ πο Ὁ. Οτγξι(Ζ σοηπ]σοίυγοβ "11 φ»η" ποία δα. -ττον 2} ΟὨἹῪ στα. 
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Πονενογ, πα ἤδηλς (ογ' {1{16} οὗὨ ἃ ἀοἰῖν 15 ἀδγίνεά ἔγοπι ἢ : Ολ5. 1. 1. 80, 1ῃ 
ἃ διΠηρσυδὶ ἰηβοσρίίοη ἔγοπι [ἀδ]ίοη ἴῃ Ογργυβ, ἃ ὑγίηςς Βα δίγαηι ογεςῖβ 
Δ ἱπιαρα, ἰη (πε Οτγαεῖς ἰοχὶ σῷ ᾿Ασόλλων, τῷ Αμυκχλοῖν ἰῃ ἴπεὸὶ ῬΠοδπιοῖδη 
035 ησῦ (ΕοΒΒΘΡΉ οὔ Απιγ 5); ἐδ. 90 9. Ο π32 50 9 1π' τὰκ τ Κγυι ΡΨ» 
Ὁ ΡΌΨ9 ΟΥἾΚῚ Ὑ3 ὃ" 'ὩΟΡ ΝἹ ΓΩΡᾺ 3 ΠῚ ἼΚ2 030 γΡῚ οκῦ ΟἽΩ 12 ἸΚῚ 
ΤΊΣ, ἡ.6. ““ΤΗϊπ 5 ἴη6 ραίίεη [ἔγοπι »ΡῚ 0 ςῤγεαα οτ] οὗ ρμοϊά [Ξ Ηςδ. ΚΠ] 
νοῦ ΜΙΚγαίοη, Κίηρ οὗ Κιϊΐοη δηά ἸἀδἸίοη, βοὴ οὗ Βδ'΄ αίγαπ,, σανὲ ἴο 
ἢ15 »οά, Κεελεῤῆ 97 Μπεέξαϊ, χὰ 1άΔ]οη, ἰὼ τμ6 τποηί οὗ Βυ] [τ Κι. 65], ἴη 
(86 ζΖῃά γεδγ οὗ δἰ5 τεϊρ πηρ ονος Κικίοη δηά [1ἀδίοη, Ὀδοδιιβα πα ᾿ἰβίεηοά 
ἴο [58 νοῖος : ΠΙΔΥ Πα 0]ε55 (μϊπ|}:" ὕϑ ησῚ οσουγβθ 4150 ἐδ. 91, 93, 94: 
Ὀππῦκ σξΞ Ασόλων; σωῶ Αλασίωφαι, δηά ποῦκ σΞΞ Αστηλων φῶτ Ἐλωσαι, τα 

ἴοιπά οὐ ἴννο ἰηβογρίίουβ ἔγοπιὶ Ταπηδβϑυβ, 8150 ἰῃ Ουργυβ (5εε Ευζίην, 
διέσεηρεδογίελίε οὗ ἰῃς Βεογίΐη Αοσδά. 1887, Ὁ. τἰσῦ.; οὐ γος. 88. Ανελ. 
1887, ἰχ. ΡΡ. 47 ., τοὸ ἔ,, 152 ἔ. ; δηά ςἔ, ΟἸετποης-δηησδι, Αἰδομεῖ αἱ Ανελ. 
Ονίφϑηξ. ὉΡ. τη6ῇ., 198 ..}; γποση 15 1ΠῃΠ6 παῖ! οὗ δποίμενγ ἰοςδὶ ησὴ ((7.5. 
ἐδ. το), σοη)]εοϊιγεά Ὀγ ΟἸεγπιοηϊ-δηηδαι, Δα. Ρ. 179 Η., ἴο Ῥ6 ᾿Ασόλλων 
᾿Αγυμύς ; με Ρ᾿τ. πᾶπιεβ ἸΠ ΒΟ ““ ΚΕ5ΠΟρἢ [88 ρίνεη," δηά ησικὶ» σους (ἐδ. 
44, 88, 292); Καδρι ον Κἰόεομῤ, ἃ5 ἴῃς παπιὲ οὗ δὴ Αϑίαϊ!ο κοΐ, 15 πδηπιεά οῃ 
ἙἘρυρεδη ᾿ηϑογριίοηβ (16. Ρ. 28) : 1 σδη {Π1τ'.8 μβαγαϊν Ὅς δοοϊἀεδηίδὶ (δαὶ (πς 
τιοάεγῃ ἢδπηις οὗ {πε ἴοτνῃ τνῃ] ἢ οσουρίε5 {πε 5[ἴε οὗ ἴῃς δποίοηιϊ Αδοϊοπίας, 
πρᾶν ΑἜᾶβπκ, 5ῃουϊά 6 4γ»τ:ωῤ (ἀδήπεαδυ, ρΡ. 17γ)). Α5 Αροΐϊο, υπάδγ οπε οὗ 
ἢ15 αϑρεοῖβ, ᾿γ858 ἴπ6 δυίΐποτν οὗ ρεβί!εηςς (7. ἱ. σοῦ, ; οἷ, Π5 Ἔρ! {πεῖ ἑκάεργος, 
ἱχκηβόλος, ἱκατηβόλοε), 1ἰ 158 ποΐ (Ἰῃ νίενν οὗ {πε βεῆβεβ Ὀογπα ὃγ (δε Ηρ. ηδ) 
ἴοο ὈοΪά ἃ σοη]δεΐατε {παὶ ησὴ (Χ ςλεῤἧ, ον Αεολρἧ 3) νὰ5 ἴμπ6 πδπις οἵ {π 6 
Ῥμορηϊοείδη ΕἸγε-ροά, πο ϑηεβ πο δηά οδίι]α ἢ Πἰ5 ἤεγΥ ἀατγῖς, ργο- 
ἀυςεΐηρ ἰῃ {μ6πὶ ἔδνεγ δηά οἵπογ ρίαριε; δηά ἰπαὶ σι, πεγε δηά ΗΔ. 5, 
ἀεποία5 (πε ἤεγγ ὈοΪί8, Ὁ ννδὶςἢ ]Θμονδῇ ννὰ5 ἱπιαρίηεα ἴο ργοάιτος ρεϑῖ!- 
Ἰεῆςς ογ ἔδνεγ. (ἵ βρώσιω ὀρνίων, ΟὩα. ἡ» “3κ, Αᾳ. [βιβρωμένοι “΄σηνῷ], Ἐ 
αευογαδιριέ τος αὐτές, ὁ ἸῺῈκ οὗσκ ΚΎοῦι, ἰῃ δοοογάδηςς ἢ (Πα ἰπἰεγρτεία- 

ιίοῃ οὗ ἡ 23 ἴῃ 7]0Ὁ 57 45: δέγας (εἴ. ΗδΔΌὉ. 36 ΑΣΘ 35; 51:. 4317 ΗςΌ. δπά (8). 

Τεεέγμοίΐοη (38})}] ργοροσγίυ, 1 βεεπιβ, ὀχοΐάζμρε; οἵ ἃ ῥεϑτὶ- 

Ιεηταὶ οριἀθηιῖο, 85 5. οι ({| 3 2 σείζορισο). ΟἾΪΥ 15. 282 

Ὀεβίάθς 2} ὝΦ; οἵ. 220 Ηοβ. 1314. ΒῪ δέζέον 15 πιεδηὶϊ 
2οΐξορμοις οὐ γπαίϊργιανιί.--- Τὰς ἐσοίᾷ οΥ δοας 5] ἃ ροείϊοαὶ ναγῖα- 
(ἴοη οὗ ΠῚ ΠΡΠ ρυΐξ ὀοαςίς (1εν. 266 ἘΖ. 51 αἰ.), οὐ ΠῚ ΠΡ Π 
[μεν. 2622 (τ ποθ) Ηοϑ. 2194 (12) δ.ο.---Ογατοϊέη, ἐλέησε οὗ 
ἐλα με] οἴ. Μῖο. γ1 ΥῊ πῇ, ΤΠ τοοί 5:|5η1Π65 20 «οἱζλάώγατο, 
γε 2176; απὰ ἴπΠ6 Ἔχργαϑβϑίοη ἀδηοίθβ γορί}65 βΌ ἢ 85 ογαν] αιναν 

ἴο πΙάς {πεπηϑεῖνοβ ὑπάδτ δἴοῃθϑβ, ρδηϊβ, ὅζο. ΕῸγ {πε τοδί 

ἰϊ561{, οἵ. 76γ. 817,---26. Τῇε τογγι] 6 γϑα 1165 οὗ ννᾶγ ν1]1 τυτοαῖ 
Ὀογεανοπηθηΐ Αἴ ἰπγουρὴ {π6 σίγεοῖς δηά ἴθ {πὸ Ποιυβε6β: 

28. ὈΥΠΟ. . . . [Π2] 10 15 οὔ, Ἰάϊοπι. ξεορ ἐλέ οἰαδ 977: γπι Ξε οεζσεαε ἰ5 
Γγεαυοηΐ ; ὈΤΙΠΟ 5 ἃ ροεῖ. νατγίδίίοη οὗ Π᾽3 ο» δέ σἱἕδ οὔ ἐδ ἀοισεξε 
τυϊ δι ΐρι (ες. ἘΠ. 718 ΓΙΌ ΨΥ ἼΔῚΣΥ [ἼΠ2 2ΠΠ).-- 52] 15. εἴἰβεννῆογε αἰνναγα 
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ποῖ Ποῦ ΡῈ ποῦ 56χ ΨΜ9}}} θῈ βραγο. [,4π|. 1300 15 ἃ γεηλ πίβοθῆοα 

οὗ οἶδιιδεβ 8), οἷ. αἷβδο ΕΖ. γῖδ 7εγ. οὔθ, ΨΥ οἶδιιβες ὦ ἃ, 

σοπΊράαγα ΒΟ ΡαΘΘΑρΡῈ 5 85 Ηοβ. 141] (1316), 2 Κὶ. 813 Τ1,π|. 231 

767. 1821 κι 2 (ῇ. 4617: [ῃ6 γουηρ᾽ πιεη, ἴῃ ραγίϊουϊΐατ, δύα 

οἔἴϊδη βρεοιβαά δ5 {Ππ6 νἱοῖ!πι5 οὗ Δη ἱηνδϑβίοη. 

206-29. Ιῃ ἰδοῦ, ΟὨἹΥῪ ἀτθδὰ οὗ {0 δάνθσβασιθδ᾽ ἰδυηΐβ δὰ 

Ὑἰ 0} }61ὰ Φοθονδὴ ἴγοιη ΤΘΒΟ]ἸὩρ᾽ ΟἹ 8786] 8 Δ} 181] 10}, 

38 «(1 ςῃοιυ!ά ᾶνα βαϊά, “1 νν}}} οἴεανς ἴβδηι ἴῃ ρίεςαβ, 
ΟΦ} πλάκα {Πεῖγ πλεπιογν ἴο σςεδ86 ἔγοπι πιθη᾿ ; 

37 «« Ἐχοορρὶ ] ἀτγοδάςά (πε νοχδίίοη οδυιϑεα ΌΥ ἴῃ ΘΠ ΕΠΙΥ, 
“1,658 (πεῖν δάνογϑθδγιθβϑ βῃουϊά πγιιϑάεαθπι, 

“1,65ἰ (Π6Ὺ 5ῃουϊά σαν, "Ουγ Βαηά 15 ἐχδίίεά, 
“4 Αηά ποῖ επονδὴ παῖῃ νυγουρπὲ 411 (15.᾿" 

96. Οη οἴαιιξε ἢ, 5ε6ὲ Ὀεΐον ; ν τ οἴαυκεα ἢ, οἔ, 2519 Ἐς, οἵ 
4417 τοοἱδ [οῦ 18171.--Ο, ΤἸεπονδῇ 15 γαργεβεηϊθά δραίΐη (οΐ. ν. 19) 

οοηϑίγαυεά νν ἢ δὴ δος. οὗ (Π6 ρεύβοη Ῥεγεανεά, ἤεγα 1ξ 15 [Ὁ] οννεά Ἰοοβοῖυ, 
δἴϊογ ἔμ ατληαξ, ΌΥ δὴ δοου5. οὗ ἴπ6 ρεύβοη οδγγίβά οῇ ----26. Ὁ" κθλ] ἃ νῦν 
υποσγίδιη ννοτά. ΠΝ 158 ἃ φ07η167; Ὀυϊ 20 νεγῦ ΠΝΘ 15 οἴπεγννῖβε Κηοννῃ ἴῃ 

ΗΘΌ.; δηά ϑυζσ. 'κθ 15 σδεογμς Κεἰ, ἀδομέί. (1) ΑΝ. Π45 ““βοδίίεσγ (ἤδη ἱπίο 
σογπεγβ," ἔοϊονίηρ Βδϑδὶ (δ νὸ οϑϑσπῦ πκὸ ὉΠ Κ) ἀπά Κίπιοδι (033 Ἴδα 
ΠΝ 5), ἰπ ἐγεδίίηρ {πε νογά δ58 ἃ ἄδηοη). ἔγοπι ἥν, νῃὶοἢ σδη Παγαάὶγ Ὀ6 οαἱά 
ἴο 6 Ργοῦδ]6. (2) Μοβί πιοάεγῃϑβ ((65. Ενν. Καπιρ. Κηοῦ. ζεῖ, Ὠ1]1π|.} 
τεηάογ “" Ψν11 ον {μ6πὶ αὐνναγ. ΤΠϊ8, ἤοννενοῦ, 15 Χο αἰ ΠΡῚΥ αυοϑίϊοη- 
ΔΌΪΘ : πο γοοΐ ἥΜὉ 20 δίοιτυ 15 ἱκξηονη ; δηα ἥμ5, οὗ νυνῃϊ ἢ ΠΝΡ 5 δϑϑυπιοὰ ἴο 

Ὅς 4 βοϊιαωοηεα ἔογπι, π6 8118 ποίδίπρ, Ὀυΐϊ 20 ἐ’» οἱἕ (15. 425), ἴῃ ϑυγίβο 20 
δἰεαΐ (αἰδο ἐο ς᾽} οἱε) : ἴῃ6 πιεδηΐϊηρ (6 65.) αυντέ, εἰδιϊαυΐέ, ῖ5. Ῥατεῖν σοη-, 
Ἰεοίωυγαὶ, δϑϑυπιεα βο]εῖν ἴογ πε ρύγροβε οὗ Ἴχρίδιηϊηρ προκ σέρεν, δηά΄ 
οπίϊγοῖν νι πουΐ σαρροτγὶ ἴῃ Αγαδὶς (1π6, Ρ. 2421). (3) Το Ατδῦ. γι᾿ ἃ ἰβ 
ἴο εἶσανε οὐ “Ρ]ὲ (ε.ρ. ἴῃς Ὠεδά, οὐ ἃ Ὀον]); δπά πον 15 Ὄοχρίαϊηθα ἔγοπι 
{π|5 ΌΥ ϑοδυϊΐεη5, ΟΡ. Ἔδέηογα (1760), Ρ. 158 (“᾿ ἐχβοϊμάδγοηι 6οβ᾽}, ]. Ὁ. 

Μιοδδε 5, δωῤῥίοηι. αὐ  εαίσοα Τἶεδ. Ρ. τοβϑὴ, ϑοῃγδίογ χὰ Μογχ, “γελέυ, 1. 
461. Τί {πε ἰεχὶ Ὅς βουηά (Ἰνῃϊςἢ, 1 πιυδὲ θ6 οὐνηςά, 15 ἀουδέι}), {Π|5 
πιεδηπίὶπρ π45 πιοϑί ἴο γεοοπητηθηά ἱἰ, (2) Ῥεΐηρ ἀεοϊάεαϊν ἴπ 6 Ιδαϑὲ ργορδῦϊε 
οὔ 411. (ἃ διασαιρῶ (εηςε ατγϑἄϊζ επποηάς Ὀχ5Μ). ὅ4π). γοδάϑβ 8η ῬΝ, 
ννἤεησα 584πι. Ταγρ. ἢδ85 115. (ἴοσ 755. 121) “ΠΟΥ ἀγα ΠΥ δηρογ᾽ ἀνὴ 
ΠΣ ΤΠ» ὭΣ 51πὴ (6 ἀουθ]ε γεπά.); 85 7 κϑ'κ, Αα. [καὶ σοῦ εἰσιν ;), Ἐ 
μδίγιανε σεν (1.6. ὉΠ ἘΝ : {πΠ6 αἰνιϑίοη ἰηΐο (γεα ννογάβ [8 ἴῃ ΠδγπΠΊΟΩΥ 
νυ της [εἐνν]8ἢ πλεϊμοάβ, νυ ϊο ἢ ΑΔ. εἰβοννμογε ἔο]Π] ον 8 (Λίοέδς ον ϑαρι. ὈΡ. 
ΧΙΠΣ, ἸΙΧΧΧΙΝ); ἰἴ ἰ8 ηοἰσεα Ὁν Δ5ΠῚΙ δηά Όπ 'ΕΖγα σα ἴος. 5 δῇ οἷά [εννϑἢ 
νίενν οὗ {π6ὶ τνογά). Εοῦ {π6 ὈΠ᾽ ἴῃ ὈΠΚΟΝ, οὗ Ο-Κ, 88 58. τ; ἡς Ε'.-- 
πρ 30] Απι. 8".---ΩἽἼ3] 5Κ8] ποίϊςε ἴῃς ΗδςΌ. ογάδγ : οὔ]. δἱ (πε επὰ γσουπάϊηρ 
ΟἹ ἴπ6 βεηΐθηςε. 80 οι, 8ἃ8 15. 4733 ποῦ Ὑὖν Ἴδο" κοι, 1.4. 139. ἼΌΨΡ Ὁ ΡῚ 
ἼΣΠ, Ῥ5. 1051} 2 Ὁ ὨΠῸΡ ΠΕ : δἀὰ Εχ. 87 Απι. 65 76γ. 1312 5. 153 )4) 2:15 
265:9 δις. ; δηῃά οὖ οὐ 2 5. 1413. Το Ηδςρ. οτάοσγ νουϊά δὲ 51|8Ἐ δηὰ υἡ- 
ῃδίυγαϊ ἰπ Επρ]. : ςοηνογβοῖν ἴῃς ΕπρΊ. ογάογ ννουἱά Ῥὲ ψοακ ἴῃ Ηῤθτενν. 

24 
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845 ᾿ηΠυεησεα Ὀγ ἴπ6 Πιιπηδη δπιοίΐίοη οὗ ὈΨΞ, ολαργίε οἵ τέχα- 

ἔΐορι: ἴτῆ6 δηθηΥ, ὈΥ ἰδ κίπηρ ἴο {πεπιβεῖνες (Ὧ6 ογεα!ῖ οὗ δπηίϊ- 

δηδίηρ {Π6 Οποβθη Ῥεορίο, δηά ποῖ σγεσορπίΖίηρ ἴῃ {δεὶγ 

βίισοα55 [Θμονδῆ᾽ 5 παηά, νουἹά ποῖ γεηάθγ Ηἰπὶ Ηἰ5 ὅπε ; δπὰ 

[πΠ6 αἰδῃοποιις ἴἢ5 ἄἀοης (ο Ηϊπὶ ψοιϊὰ οσοδϑίοη Ηΐπὶ ὈΥΪΞ, 

υϑχαζίορλ αἱ υπηχογεα ἰτεαίπιθηϊς οὔ ἃ οἷἱρῃῆῖϊ. Α ϑδιαίας 

ΔΏΪΏΓΟΡΟΠΊΟΥΡὮ5Ππὶ 15 1Π}ρ116, ψνὭδη 1 ἰ5. βδια {πὶ δβονδὴ 

ἄοε5 δηγίίηρ 0» ἐς παριθ᾿ 5 δξαξε, 1.6. ἴο τιαδϊηΐδιη Ηἰς σερυϊδ- 

τἴοη : οορ. [5. 489.11 [6γ. 147: 1 ΕΖ. 2οϑ' 14. 323 2621... 47ςο Ἐχ. 

4212 Νὰ. 1415. Ὠ(. οϑ8.--Πραδθ»ι)] 1.6. 411] ἴο τϑοορτιῖϑα [δὰ 
ἀγα ἢ (1. ἐγεαΐ ἂς 7ογεῖρυι, ἴετ. τοῦ ἴον 2139 ““δηεὶ {Ππεὶγ 

ἰοκθηβ γα Ψ1]Π ποῖ γπζρέαζ᾽)).---ργεασοα (8 })}} χα 1835. ἢ 
ὀχαίθ 4} ταοτα Ἴχδοῖν, λαΐλ ὄσοονθ ἀξρὰ (ΠΟ τῃ6 ρετέ., ποὶ 
ΠῚ (Π6 ρίορ.), 2.6. Βαῖῃ Πα [561 ὉΡ ϑυσοθϑϑι!γ, δδῖῃ 

ἀϑϑεγίθα 1561} {γα ρΡ ΔηΕΥ : (ἢ 6 54π|6 1ΔἸοπὶ [5. 2611 ἘΞ. 80} (οἵ 

{π6 4γηι[).---Απαᾶ πο 7ελουαλ) Ὀαυΐ, 11 15 ᾿πηρεἀ, ἀποΐμεσ. ὍΤΕ 

δάνοτγ, ἴη νιγίυα οὗ 115 ροδβιίίοη, περ δίνας ποῖ (ἢ νεγῦ Ὀπὶ {πὲ 

βιδϑί. ; ἴῆ6 μεδίμθη πδίϊοηβ ἀγα τεργαβεπίθα 85 ᾿πϑιηυδίϊηρ, τη 

[6 βυρροΞβοα οδθ6, πὶ πον ἢανα Ὀδοη {ποπιβοῖνος {ἢ 6 οἷο 

δυΐδποτβ οὗ [5γϑβ]᾽ 5 τυιΐη.--- γοιρλξ (0}8)] ἃ ροεῖ. ᾿νογά, οἴη 

υϑ6Ἁ οὗ ἃ πηδηϊξεβίδιίοη οὗ Ὠἰνῖπε ροννεγ: Νυ. 2333 (δ δνῈ πὸ) 
ΗδῦΌ. 1ὅ [5. 2612 4194 4.313 ΡΞ. 443 6839 »γ413 ο 2217 ,439, 

28-29, ΤῊΘ ΣΘΆΒΟΣ ΨἘΥ δθμονδὴ ἢδα ὈΘ60. ἰοχοθὰ ἰο ἐμ σθαῖδα 

ΗΒ ῬΘΟΡΙΘ ὑδ8 ΒΘΥΘΙΘΙΥ.; 8.861 8 ἱηνθίθσαῖθ ἱῃδΌ Σ Υ ἰο ἀϊ8- 
σΘΙΏ ἰ8 ὑσὰθ ᾿Μ6]118410.----ΤὴῸΦ ροοί παγα βρθᾶκβ δρδίῃ ἴῃ ἢϊς οὐη 
Ροίβοῃ. 

27. ΠΚῚ 523 ὉΨ πιπ" κ᾽}] ἴῃ ρίδςς οὔ (6 ὑϑυδ] “ ὅν κ᾿ πιπ. 80 Νυ. 165 
ὠπῦν τὴπ" κοῦ ἠοῖ ]. (θυξ ἀποιμογ) παῖ βεπέ πις, απ. 4:5 αἱ. (αν. 8ὶ τ2γα).-- 
48. ΠῚ Ἵ2Ν] ἰγγερ. ἔογ Ἴ2ΐ, π ραίμδῇ Ὀεϊηρ᾽ οἰπεγιν5ςε ἑουηὰ (Ἰπ ἐπα “ἡ ὦ 

οὗ {πε ρίςρ.) οὔἱν Ὀείογε » (»9,Ὀὺ), »μἕ, »ῸΡ). Βδ (ἰ. 214) οοἸ!εςῖ5 Ἔἐχασαρὶες 
(ϑυςἢ 45 ")» ὙΒ 7ετ. 132}} Γπ|. 4335,» Ιὖ ]0Ὁ 173, προσ ἜΣ χῸ Νὰ. 17} αἱ; 
δηᾷ Ρίεὶ ἔογπιβ, ἃ5 Ἴηπ 918 Εδί. 4“', Ἴοπ ΣΝ 2 Κὶ. 213, Ὁ» ϑφῴπ ἴεν. 2ς- 5 
δις.) ἰοηϊηρ ἴο 5σῆον ἰπαΐ ἴἴ 15 ἄυ6 Πεγὰ ἴο ἴπε6 μυζίζυγαὶ οὗὨ πὶ; δαὲ ἴ [5 
ἀουδια! 1 (Π1|5 ἐχρδηδίίοη 15 σογγεοῖ, ἔογ ἴπ6 ραί δῇ οσσυγβ αἶθο πτΒετσε 
{πογε 18 πὸ μυῖϊ., 85 1,3π|. 29 1 ον. 2525. 1433 “ἡ. (οἷ. ἐδ. 11. 286). ϑδέλδε, 
8 2145 1ογ", οἰΐε5 οἴπεγ δηδίορθβ ἔοσ --, ὃδυξ οἷν ἤδη ἠσσχί ἰο ἃ συῖζί,, οὐ 
---πὶν ν] οἷ, Π)2, ΠῚ ΠΌ 3, ΠῚΉ2:, πῆμ, πἰϑ2π, τλϑπ, πῆρ, ΠΥ, ΠῚ ΠΘΊΣ, ΓΑΠΌΣ, ὑπ Ὸ 

(ν.33), ΠῚ), πριν, πίπον, ΓΊ 2, δίς. (οἷ, Πᾶν. 8 17 Ε.Ὦ. Τᾷβε Ρ]. ἴῃ δύο ςδ5ες 
(οἰ οΗν ροεῖ.) μ85 δὴ ἱπίεηβῖνε ἴογες ; τυμδίενεγ Κιηά οὗ σουπϑεῖ, πες 
ϑἰαπάϊηρ, πρ, ὅζο., ἴπεγα πᾶν Ὅς 5οορο ἔοσ (οἴ. Ο-Κ. 1245. 
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35 Ἐὸγ (Π6Ὺ δγὰ ἃ ρθορῖα ἰοβέ ἰῃ σουηβεϊ, 
Απά ἴδΒόγὰ 18 ἢο υπάογϑίδησιηρ ἰῃ (Π6Π| ; 

39 ΤΓ ΊΠον μδά Ῥεεη ννῖβε, ὑπεν τνουἹά υπάεγβίδης (ἢ 5, 
ΤΠΟΥ ννου]Ἱα ἀἰδοσγη ἐμεὶγ ἰδίζεγ οπά. 

Ν.38 διρῆδϑίΖεβ 15 Γ861᾽5 ἰδοῖς οὗ ἰηϑρῃϊς, δηά δϑϑίρηβ 1ἴ 

(““ Εογ ἢ δ5 ἴδε στουπά οὗ {πε νι πάγανναὶ οὗ ᾿εμονδῇ᾽ 5 ἔανουτγ 

(ν.30.21), ν,329 ἀφοίαγθς ὑπαὶ ἢδά Ιϑγδϑὶ θθϑῃ ννῖβε, 1 νου μᾶνα 

ἀπάἀεογοϊοοά Ζλζς, νίΖ. ἴῃ6 πϑοθϑϑιίν οὗ συσῇ ομδϑιβαηηθηΐβ 85 

[ῆοβα 5 ἀαβογ θεά (ν.20.26), δηά ἀϊδοεγηθά 2}627, ἠαΐί ομά 

(ν.320), 2.6. τῆ ἤπα] ἰσβὰ οὗ {ἴπ6 σουγβα {Π6Υ αγα ρυγδαϊηρ', ἴῃ 

ο856 οἰἴποῦ ἔμ νῪ {πεπιβεῖνεβ περ]εςίεά ἴο τερεπΐ, ογ ἀοά ουΐ οὗ 

γοραγά ἴο Ηἰξ μβοπουγ (ν.35}) ἀϊά ποῖ ἱπΐδεγροβε ἴο δᾶνα {Π6π|. 
Εογ 1οεἐ (οτ 2ογίδλίρρ) ἴηι γεσρθοξ οὗ σομεηδοὶ, οἴ, ετ. 407. 

830-38. ΙΒΓ8601᾽}8 ἀἰδαβύθσβ. ἃ᾽0 ἀπ ΟἹΪΥ ἴο δθθονδ ἢ Β 811028-- 

ἰΐοπ, οοσαδίομθαἃ ὮΥ͂ 181801᾽ 8 5}: [80 Ὠθαίμθη φΟΔβ πᾶνθ ποῦ 

80 ΡΟΤΟΣ ἰο ὑχοάποθ ἔμθπὶ (ν.3); 080 Πθαίμ ΘΠ πδύϊ0}}8 ἃτθ 00 

θοτταρὺ ἰο ἀο 80 (ν 33). 
80 ον 5ῃουϊὰ οὔδ οὔδϑ ἃ ἱπουβδηΐ, 

Αηὰ ἔνο ρυΐ ἴδῃ ἱμβουβαηά ἴο βιρΉϊ, 
ἵνετγο ἰξ ἠοί {πδὶ ἐμεῖς Εοοΐ παά 5ο]ὰ ἐῆεπι, 
Απά ]επονδῇ δὰ ἀοεϊϊνετεά ῃεπὶὺρ ἢ 

δ᾽ ἘῸν {ποεῖν τοοῖς 15 ηοῖ 45 οὖς Εοοϊ, 
Ουτγ επδπλῖ65 Ὀοίηρ {Π6 υὑπλρῖγα8. 

ὅ8 Ἐν (πεῖν νίηα ἰ5 ἔγοπι {π6 νης οὗ ϑοάοπι, 
Απά ἔγοπι ἴῃς ἢς45 ὀΐ (σοπιογτῆᾶ : 
Ὑμεῖς ρσάρεϑ ἀγὰ »,͵ΆΡΘ5 οἵ ροΐβοῃ, 
ΤὭΏΘΥ Πᾶνα Ὀϊ(ογ οἰυδίογϑ. 

33 ΤΠεῖγ ννυῖπς 15 [6 νϑῆοπῃ οὗ γορί1165, 
Απά {πὸ ογυεϊ ροΐϊβοη οὗ σοῦτ85. 

80. Ηον οουἱά ἃ πιοτὲ δαηάδ! οὗ [6 ἔοα αν τοιϊθά 
ὑνΠο]6 Ὀαςίδ]οη5 οὗ [5τΓ86]1165, η1655 ]ῃονδῇ Πδά «6 Ὀαγδίεϊγ 

δραηάοηεά {πο Τῆδ νοϑῦβε ροϊηΐβ ἴο πλ]Πᾶγν αἰβαβίθγβ 

δοΐιδ!ν Ἐχρογιθηοθα ὉΥγ ϑ5γδ61᾽5 ἴγσγοορβ, δπά δύριιεβ ἰμδῖ, 8ἃ5 

πο σαηποΐῖ Ὀ6 ΓοΑΘΟΠΔΌΪΥ δἰἰγιθυϊεά ἴο εμονδἢ᾽ 5 ἱπαΌ ΠΥ ἴο 

ἀείεηά Ηἰς ρεορῖα, [ΠΟΥ πλιϑί Ὀ6 ἰἀθη 845 ργοοῦ δαί Ηδ δδ85, 

ἔογ βοπῖθ βυΒηοϊοηΐ σαιισα, ἀδϑιρ θα Ϊν σαὶ {Π6πὶ ΟἹ, ΜΈ (Πα 

ἱπηᾶρὲ υδεα (ο ἀδδογρα [δα τουΐ, σοπὶρ. 15. 2017, δπᾶ {6 

σοηίγαβίοα ῥγοπῖδα οὗ [μὲν. 268; ἴοβ. 230.-- -Ζ ον Κοοκ] τ.6. 
]εμόονδῇ (ν." 15).--- -ϑοα] ἴπῸ βαπιῈὲ ἤριγε ψβοῦ 15 ἐουηά [πάἅ. 
214.8.,3.9 τοῦ (411 Πειυῖ., Ἔχοθρί 49), 1 5. 129 (Ὠειῖ.), ΕΖ. 4013 

29. Ὀπτικῦ 1)2 Ρ8. 7317 Ὀππκῦ πρ3ν.--80.. 32 κῦ Ὁκ] υ. Ζ6τ. "} αὐ η. 
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Γς. 441317.--81. Εοτ, 25 ἰῆ6 ποίίοηβ {ποπιβοῖνοβ ἀγα ΟὈΠρεά ἴο 

οἼη, ἴδπαιγ ““τοοῖς ᾿ (1.6. {πεῖγ ροά, οὔ βοα 5) οδηποῖ νὶβ [ἢ 

ταὶρῆϊ ἢ [5τδρ]᾽ 5. “6 Εοοῖς " (σοπρ. 6... Εχ. 1425; Νιι. 223-24; 

]ο5. δϑὺ; 1 5. 48 7. 1065 ΚΚ, 20533-380) δηά σαπηοῖ {πογεΐογε πᾶνα 

Ὀγουρμῖ δρθοιϊΐ [ϑγδ6]᾽5 ἀιβαβίογϑ. -- -82, Τῆθ ““ ἔογ " 15 ρδγδί]εῖ 

ἴο (6 ““ἔοτ᾽᾽" οὗ ν.31, δηά (6 νούβϑς ἀδβογιῦθ, ἔογ τῇς. βδαΐκὸο οἵ 

βαίςπρ᾽ 1 δϑὶᾶδβ, 4 βεοοηά σδιβδα {παῖ πῖρῃς 6 ἱπιαρὶπεα ἴογ 

[5γϑε]᾽ 5 ἀϊβαςίθυβ : (ἢ6 τπηόγδαὶ οογγυρίοη οὗ [π6 μοδίμοη παίιοης 

15 βυιοἢ πὲ πονῇ σοδη ἢάᾶνα δά πο ἱπαιπισεπηδηΐ ἴο διά {Π6Π|ὶ 

ἀραϊηβδὶ [ϑςγϑαὶ (ν.305. ἀ) οῃ ἐπεῖγ ονη δοσουμῖ; Ηδ πιιϑὲ πᾶνε 

Ῥεθη δ 'δηδίθα Ὁγ ἰ5γδε]᾽5 5ἴη.-- - Ζ δῖν υἱη6} 1.6. τΠδῖγ ἡδίυγα, 

γεργεβθηϊδά ὑπάογ [πΠ|5 ἄρυγαο. ΤΠ πδίϊοῃβ ἀγα σοπιρδγεά ἴο ἃ 

νίηα ῆοβα βίοοϊς ἰ5 ἀδγινοά ἔγοπι [ἢ 6 στον οὗ ϑοάοπ, δπὰ 

(οπιογσῆα: 115 ἔγι!5 ἄγ δοσογαϊ ΡΥ ροϊθοηοιβ δηά Ὀϊίογ; 

δηὰ {πε ννῖπα πιαάς ἔγοπι {Π6πὶ 15 25 ἀδδαϊν δἃ5. ἃ οοργδ᾽ 5 Ὀϊϊα. 

Τῇ οοπιραγίβοη Ὀγίηρδ οἷἱ (πε δος πὶ (πεῖν ἀοϊηρθ ἀγὰ ἰῃςε 

ἡδίυγαϊ! ουσοοπια οὗ δὴ ἱππαΐθ σογγυρὶ ἐἰζεροσίζζον, ἃ σοτγτγιρί 

ῃδίυγαϊὶ βίοοϊ.-- 726 υἵγιθ 077 ϑοαζο᾽»] ἱ.6. ἃ νῖπε νῆοβα }ι1ς65 ἀπά 
ἔγαϊ5 αγα ποῖ ἔγεϑἢ δηά ἤεαϊζῃνυν, Ὀυϊ ἰαϊηϊεα ὃν [π6 οογτγυρίίοη 

οὗ ψνΒϊοἢ ϑοάοπι ννᾶ5 {πε ἴγρε.---58. 2 οΐϑορ) 2017 (18). Αορίϊος 
(2"31)}] ἃ ριεπογίο ἴδγπι, σοπιπιοην ΔρρΡ ΙΕ ἴο πιαγίης πηοηβίευϑ 
(αη. 131 αΖ.}, Ὀὰξ βοιηθίπι65 564 οὗ ἰΔηἀ-ταρ 65, Εχ. γ9- 10.12 
Ρ5. οἱἱν «ἐ 2 »γαρο»" (ΑΝ., ἘΝ.) 15 πιϑγεῖὶν δὴ οἷά Ἐπρ]ϑῃ 

5ΒΥΠοηΥΠὶ οὗ σογῥοηξ (δράκων) ----Α(οὐγα5] ἸῈΒ ταογβ 15. 118 Ῥ5. 58 

ο1᾽38 (|| 35, ἂς ἢθγθ), ον 2014. 167, Αοσοογάϊηρ ἴο Ττὶβίγαπι 

(ΜΝ ,,8. Ρ. 275; 2283, συ. Δ5Ρ), ἴῃ βρϑοίθβ οὗ βεγρεηξ ἀεηοίεά 

ὉΥ [5 15 ἴπ6 μοοάεά οοὗτα οὗ Εργρί, ἴΠ6 λ᾽ίαγα λα7ε, νν Ἀιοὶ 

[που ρὮ 1ἴ 15 ποῖ ἔοιιηά ἰη ἴπ6 ουἱεϊναϊεα αἰϊκίγιοῖ5. οὗἨ Ῥαϊδβίϊηςσ, 

ἰ5. ΜῈ] Κποόοννη ἴῃ {Π6 ρ᾽αίη5, δηά {με ἄοννηβ 5. οὗ Βεϑογβῆοθα.. 

[τ 15 ἴΠπΠ6 5ρθοῖθδϑ ἴροὴ ψὨιοὮ βογρθης- οΠγηιοῦβ (5. 585) τισι} 

Ῥτδοίϊβε πῃ Εργυγρῖ, 85 παν ἄο Ὡροῦ 8η 411|64] Ξρεοίθβ, (ῆ6 λ΄'.)α 

ἐγίρμάϊαης, ἰὰ Τπάϊα ; 18 5 αἷβο ἴῃ [ἢ παδιϊ οὔ ἐγεχυδηξίηρ ΠοΙ65 

ἴῃ γοοῖκβ οὐ οἷά ννδ]]5 (15... 118). 

81. Ον5 .))2 11] ἃ οἰγουπιβί. οἴδυβα, αἃ5 ἡ. 1813 01 ΣΊΚΊΞΞ “’ τὴν ἰογά Ὀεΐηρ 
οἷά" (Ὀτ. 8 59; Πδν. 8ὶ 148α).---ΟὐὉ}] Εχ. 2133 ]οῦ “1 Ὁ; ποθ 19. ἸΘὟ; 
οὗ, 287 Ἰοῦ 418. Τα γάτα ννογά (ἢ 118 σορτιαῖθ5) Ἀρροδῦβ ἴο πᾶνὰ οχ- 
ῥτοββαά {πε ἰάθα οὔ αγδίγερ, αγδίἐγαξίοτι τ οἵ, 598 ἐο τιφαέαίει 5. 23 Ῥ5. τοῦ 
ΕΖ. 1653.---82, ν33»] 6-Κ. 8ὶ 20. 2 (2) ὁ. --- πη] πτῷ ΟὨΪῪ Ῥεϑ65 [οῦ 13; οὶ" 
(0) "5 ΠΟ) ; δηά, ἴῃ (ῃς βεηῆβς οὗ ρα, ἐδ. ν. 3, 
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Ὑπὸ νῖεν οὗ ν. 33:35 λἀορίεα ρον ἰ5 ἰπαὶ οὗ Ενν. Κδαηπιρ. Ὠ1Πᾳ[π)ι. 
Δοσογάϊηρ ἴο οἴπεγβ (Κη. ΚΚε}], Οεξι}}) ἔμαθα νεγβϑεβ ἀθδογιῦς (ῆ6 πηογδὶ 
οδαγδοίεγ οἵ 7ςγασὶ, ἴοτ ἴῃ Ῥαγροϑε οὗ ἀεάυοσοίηρ ἔγοπι τ ἀϊγοςοῖγ [Π6 ἀ5α πο γϑ 
ὙνΠΙ ἢ ανεα Ὀείλ] θη τ. [ἴπ βυρροτί οὗ (15 ηϊεγρτγείδίίοη, ἱΐ παι σι Ὀς υγρεὰ 
(μαι ἴῃς ἱπουρῃξϊ οὗὨ 15γδε}᾽5 οογγιυρίίοῃ 45 ἴδε ρστουηά οὗὨ 158 πιβίογίιηθϑβ 15 
(ἢε ψεπεγδὶ ἰπεπια οὗ (Π6 ροθηὶ, δηά ἰμδὶ {πε ἤριιγεϑ δπιρίονοα δγὰ οἶβθ- 
ψΠεγα ἰγεαυθηςίν υϑοὰ νυ ἢ τείδγεπος ἴο ἴϑγδοὶ (ἰΠ6 νῖπο, 45 Ηοϑξ. τοὶ 7ογ. 
2521: Ῥ5. 8ο"δ; τ1π6 σοπιραγίβοῃ ἴο ϑοάοπι, 45 15. 10 49 7εγ. 2216 ΕΖ. 1646: 
[,μΔπι|. 45). Το δἱϊεγηδίϊνε νίενν 15, δοννενογ, ϑυρρογίεἀ ΌΥ ἐπε οοπίεχί ἰη 
ν. 346. ὙΒΙΟὮ ΡΙΔΙΏΪΥ 8ρεδκ8 οὗ [επονδῆ 5 νεπρεδηοα οἡ 15 γαο 5 7065, διά 
ὙΠογο, ἰἔ ν. 33. (ὁ ποὶ ἀεβογίρε (δε οογτγυρίίοη οὗ πα μοδίμεη, ἔπαγε 18 
ποίδιηρ ἴον μὴ (“ἴδ᾽ ἴο τεΐεγ ἴο : [{ 15, πιογθονογ, ἴο 6 ηοί(ϊςοά ἐδπαΐ ἴῃ 
ν. 83 1 15 ηοἱ 8414 (Πα (πε νης 5 αδρερηεγαίφα ἔγοτη 18 ογίρίηδὶ βίοοϊκ (85 
πῆ πᾶνε Ὀεεη ἐχρεοίεά, 1 ΙΒγαοὶ νεγὰ ἱπίεηάεά, οἷ, 18. 53 6ς. 22), Ὀυΐ 
(μι ἴἰ 15 σογγυρί ἴῃ 18 οτ βίη (115 νῖηε ἐς ὅὄυγε ἴΠς νης οὗ Θοάοπ)). 

834-836. Βαυΐ Βιοῖ ΘΟΥΣΟΡ(ΔΟΙ ὁδηποῦ ΤΘΙΔΔῚἢ ΤῸΣ ΘΥΘΣ πηπούϊοοα 
ὉΥ δθμονδῆ : ἐὺ 08118 [Ὁ ΘΩΡΘΆΠΟΘ; δηὰ ἰῃ 88 θπὰ Ηθ {]}} 
ἐμύθγροδθ οὐ ΗΒ Ῥ60}10᾽ 8 ΒΘ ΔΙ1ζ, δὰ ΔΌΘΠ ΟΣ ὑΠΘῚΤ ΘΠΘΙθ8 ἴο 
ἀθοβίσχυοίἑοι, 

8ι 19 ποί (παῖ ἰδ’ ὉΡ ἴῃ βίογα νυ πιο, 
ϑεδίβα ὕρ ἴῃ πὶν ἰγεδϑυγίο5 3 

85 ΜΙΊης ἰ5 [58π|. (τ : Αρμαϊηπϑι {πε ἀδὺ οἵ] νεηρεαπος δηά γεοοπιρεηβα, 
Αγραϊηδὶ (ῃς {Ππ|6 Πεη ἰπεὶς [οοί 5] ρρείἢ ; 

- Εογ ποᾶῦ 5 πε ἀδυ οἵ {πεῖς σδ᾽δπλίν, 
Αηά [πε ἀεπεϊποά ἔπΐυτο Ὠδϑίει ἢ προ (Πεπὶ. 

δ6 Ἐὸν ]εῃονδῃ 1} Ἰυάρα ἢϊ58 ρεορῖίε, 
Απά τερεηΐ ὨΙπΊ5 6] Γ σοποογηίηρ Πἰὶ5 βεγνδηίβ ; 
νπεη Πα δεεί (πδὶ βυρρογί 18 βοῃα, 
Απά {παῖ πεϊίπενς ἐεςεγεα ποῦ ἔγοε γεπιαϊπείῃ. 

84. Τῇ τεΐδθγθησα ἰ5 ἴο ἴπ6 πιογδὶ οογγυρίίοη οὗ (ῃ8 μεδίδθη, 

Δηα [5 ἔγυ! 5 (ν.83); [πΠ656 ἃῦὲ ποῖ ἐογροίζεῃ, οὐ ἀϊδγεργάβεα 

ΌγΥ ]επονδῇ, Ὀυΐ (45 1 ννεγθ) σίορϑαῖ τ ἢ Η!π|, {11 [Π6 ἀδν 
οὗ γεϊσιυϊοη 5841] ἀγγῖνθ. Εογ (δε ἤριγεοβ διρίουεά, οἷ. ΗοΚ5. 

1212 (ὈΣΒΙ ἣν Ἴ), ]ο0Ὁ 1417 (»ὉΒ ὝΞ ὉΠΠ), ψνἤετα δίῃ 5 

ΒΡοίκδῃ οὗ 85 δομραῖ τῷ, οἵ σεαϊοα ἐπ α δαρ, νὶΖ. ἀρ αϊπϑῖ (6 ἄδγ 

οἵ ρυμπιϑῃιηοηῖ ; ἴογ Ζγεωασηγῖος, αἶβδο, ἴῃ νᾶῦϊοιιβ ἤριπυγαίινα 

ΔΡΡΙΙσδίοη5, 566 283 76. 1οὐθ κοῦ "5. 427 7 . Οτδ 4852, 
Τῆδί (Πς τεΐσγοηςα Ὀοΐίἢ ἰνογε ἀπὲ ν. 35 15 ἴο πε ριι οὗὨἨ (1Ἰὸ Βεαίπαη, ποὶ 

34, 003] πο ϑευης γοοῖ 053, νι ἢ ἃ πιοδηΐηρ᾽ δια Ὁ] Πεζο, 15. Κπόννη. 
Μοβί ργορδθϊν ὃ23 βῃοιϊά θὲ γοδά, ἴγοπι Ὁ)3 79 εοἰξεεί, ραίλεν Ἰορείλεγ, Ῥ5. 
437 ([] ΠΥΤΩ͂ΝΞ 1Π}2) αΖ. : ἴῃ ἴῃς οἷά ομαγαςίεσγ Ὁ δηᾷ 2 τα ρὩϊ σα 5}}ν Ὀ6 σοπίμποά, 
ΤΗῖ5, αἵ ἰεαβῖ, 15 {Π6 δοῆβα ἰῃδΐ 15 γεαυϊγοά ; δηὰ ἰΐ 15 Ἄεχργεββεὰ ὃν ἰῃς 
Μογβίοι:β ((ἃ συνῆκται, Θγπιπὶι. ἀσόκωται, Ἔ σοπμαϊία, 95. Δ) : ἡ ραγδρῆγαβε 
ὍΠΡ ΟΣ ΠΝ 121» 032 κ᾽). τ Ὁ }»] Ξ- 2έρός ηιό (( ἢ. 245). 
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ἴο ἐμαὶ οὗ 15γβϑεῖ, 18 ἀρραγϑηΐ ἔγοπι ν. 35 “" Σὸν  ἐῃονδῇ νν"}}} Ἰυάρε ΗἰΞ5 ρβεορίῖε, 
δηά τερεηὶ Ηἰ πιο 1 ἰονναγάς ΗἩ!:5 βεγνδηΐβ" : [6 συ οὗ 75 γαεὶ οουὰ ποῖ 
Ὀς ἃ πιοῖϊνε ον ]ἐονδδ᾽ 5 οοπηραϑϑίοῃ ἰονναγάϑ [ἤθπ|. ϑοπια οομητηδηϊδίογο 
ΒΌρΡΡΟοΟΒε ““ {παι ἴο ροϊηΐ ἴο ψῆδί ἔο!]ον5, ν]Ζ. {με οοπιίηρ Ἰυάρτησηΐξ : Ὀυΐϊ 
νδογα ἃ γείεγεηςς ἔογιναγάβ 15 ἰηϊεησεά, ΠΜῚ γαῖμον ἰμδη ΜῊΠ 15 σοπλτΊΟΩΪ 
ἐπιρογεά, Κζε] (τείογείηρ ἴῃς νος ραβϑαρο, ν. 5.25. οί ἴο {πα μεοδίβεη 
υϊ ἰο 5γτ86]) βΒυρροβδεϑ "παῖ" ἴο μανε Ὀοΐδ ἃ γεϊγοβρεοῦῖνε δηὰ ἃ ριὸ- 
βρεσῖνε γεΐδγεηοα, ἐ:6. ἴο ἱηοϊς ὈοΙδ ἴῃς ΚΣ οὗ ν. 3’ δηὰ πὰ Ἰυάρτηεηι 
οὖν. 55, Βυὲ ϊ ἰ8 ποΐ παίυγαὶ ἴο υπάεγβίδηδ ΚΙΠ 45 ροϊπεέϊηρ ἴΏ ἴνγο σου ΓΑΓΥ 
αἰτγεςοῃϑ: 8 τεΐεγεηος ἴο {πὸ ἰυάρτηοπε οδὴ ΟὨΪΥ δα ἱποϊυάςα ἴῃ ν.ν" 
Ἰηαϊγοςῖγ, ἴῃ 8580 ἕδγ 45 (δε ἤρυτγεβ ὀπιρίουθά ἴω 1 βδυρρεϑί 1 ἱπρ! ΙΓ ΠΡ. 

8ὅ. ]εονδῆἢ᾽ 5 νδηρϑδαηοα νν}}} ποῖ 6 :πἀοβηϊ εἶν ἀδέογγεά; 
(Π6 ἤἢτγϑι γτανογβα οὗ [5γδθ]᾿ 5 ἔοαϑ. ψ1}} Ὀ6 ἐοϊ)οννεά βρεεαν Ὁγ 

{πεῖς τοί8] ΕΔ]].----ὐέριο ἐς υϑηροανοο) [6 ψοτάβ ἀγα ποῖ Ἰητθηάθά 
8ἃ5 ἃ ΔΙΠΙΏρΡ ἀρ ίηβί βαϊενεηρδαησα (45 {πε νοῦϑβα 15 δρρ]ιεά, 

Εοπι. 12}9)---ἶον [6 ργοβίγαϊε παίΐοῃ 15 ποῖ ἰῇ 4 οοπαϊίοη ἴο 

{Πιηἶκς οὗ τπαῖ: [{ 15 πιδδηΐ δ ἃ ἀδοϊδεδίίοη {πδΐ ἔπογα 19, αἷϊεσ 

411, ἃ βοιζοα θη νρηρδᾶποα Ψ|] Ὀ6 ἐουγποοπηηρ: “7, οἵ 

νδοπι, ππάογ (ἢπ6 οἰτουπιδίδηοσαϑ, γοιι ἰδαβί ἐχρεϑοῖ ἱΐ, νν 11} ἀγῖβο, 

Ἀπ τϑοοιήρεηβα γουσ ἔοοϑ" (Καπιρ.). Εογ ἴμ6 τπουρπὲ οἵ 

16 μονῇ 5 υϑριρθαροθ (Ὁ5), 586 ν.41: 48 15. 134 Μιο, 5148) Ν δῇ. τ 
ΕΖ. 2514 17 76υ. 59. 29 οϑ (ςξ. 1120 2013), 4610 κοἹὄ-. 38 σ1τ6- 11 (εἴ 

ν.86), 15. 245.254 478 5017 613 644; οὗ, αἶδο [μον. 2635 (Η), Νυ. 

418 (Ρ), 5. ο41 οοδὅ. Τα Ιῴεα 15 σοπηπιοηοῦ ἴῃ πα ἰδῖογ 
Ρρτορδεοῖβ (65ρ. {ποβα οὗ {πε 6χὶ]6) ἤδη ἴῃ [Π6 δδγίϊοσ οἕθ5.-- 

Αραΐηδέ ἐλε ἐΐμεσ, ὦ ο.} 1.6. 80 βοοῦ 85 ἴῇϑῪ οποθ ὈδΡῚΠπ ἴο 

ἰοζΐογ, νδηρθδηοα Μν11} σρεθαιν οοπηρίεϊε 115 νοῦ. Ὅῆα τοϊζΐεγ- 

ἱηρ' οὗ πε ἔοοϊ ἰξΞ ἃ ἔγεαιδηί ἱπιᾶρὲ οὗ 4 γενεῖβε οἵ ἔογίυμηε: 

Ῥε, 4811(16) .418, οὗ, 669 1218, δηά ψ ἽΡΟ, ἴὧοῦ 125 Ῥ5. 251 

(οἴ. Ρ5. 1887 ,γ81, Τῆδ τρμίθουβ, ἤδη {Πεῖζ ἔοοϊ ἰοζίοτϑξ, ἃγε 

πρμεῖά Ὁν Ϊεμοναῇ (5. 9418): ἴῃ ἴπ6 οΔξ6 οὗ ἴῃς ψιοκεά, ἃ 

51 Π11}18Γ πιοπιεηΐ 15 βεἰζεα Ὁν οὐ ργονϊἄάδηςα, ον 6 ριγροϑε 

οἵ οοπιρίεἰϊπρ {ποῖ ἀδοίσιοιίοη. ὅ848πη|ι. (τ, ποννανεγ, ἔογ Ὁ) 
“ἐ γηη6 15 νθηρόδησε "ἢ τεαδά Ὁ οἰνν “χραΐηδέ ἔλα Ὧα» οΥ νεη- 

88. οὉὉ] ἃ βυβϑί., οἵ ἃ γαγε ἔογπι, {πὸ 191 76γ. 513 Ἴῷ 441 (δἴδ. ὶ 222} 
--οὐΣ Θι0η] ἃ γε]. οἴδιαβε, δέϊεγ πρὸ: οἴ, 70οὉ ΟἹ; 76γ. 495 σοἷ ς εἶ, -- -ττῇ) (μὲ 
πιᾶ50. 55., 866. ἰο α-Κ. ὶ 145. γα; αν. 8ὶ 112 ὁ. --ΠΥ}}}}] δὴ Αγάᾶπι. πιοζε 

{πῃ ἃ Ηεῦ. νογά : οὖ. ϑγγ. ΝΠῚῚΡΞ σὰ ἐρχόμινα η. 165; γΠΓῚΞΞ μέλλοντα 

Εοηι. 838 α]. 1η ἨϑθΌ. {Πς τοοῖ 8 βεϊάοπι ἰουπά, δῃά ἙὨ εν τῇ ρατίϑ οὗ (δε 

ΟΤ. εἰπὸν ἰδία οὐ τἰπροα ἀἰα]οος 1 ν νυ ἢ Αγαπηαῖβηιβ : ἴῃ 6 νεγὸ Ργ. 247 
]οΌ 1538; ὙὯΡ γέσαγ ΟἿἹῪ Ὀε5᾽ 465 οὔ 48 1532 Επι. 416 813, αηὰ (Ἰῃὰ τΠς 5εῆβε 
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βεδηοε᾽" (]εγ. 4610 [ς, 448 613 634), ννϊοἢ σοηηθοῖβ νν 611 ΜΠ 

ν.84 ((ἐβραίεα ὉΡ ἰπ ΤΥ ἰγεδϑυγίθθ, ραΐηδέ ἐλ ἀα» οὗ νβϑη- 

βεΈδηοσ δηά γεσοπίρεηβα ἢ, δηά ἔογπ)5 ἃ βΡΌοα ρδγδῖ16] ἢ [ἢς 

[ο]]οννίηρ᾽ οἴαιβε (““αραΐηεί ἐΐθ ἐΐρηο ψΏδη τΠεῖν ἔοοϊ ΞΠ!ρροιῇ ᾽), 

ἃηα 15 νϑΎὺ ργοῦδΌϊν [ἢ6 οτὶρίπδὶ γεδάϊηρ (ἀεῖρεγ, ὥγεολ», 

Ρ. 247; 74. Ζέξολ᾽γ. ἴχ. 92; Καιῃρ. Κίοϑςι. Ὠ111π|. Μαγί!).---- 7.6 

ὅαν ο7 ἐλοῖ» οαἰαρείξν (Ὁ 1 Ὁ}»)}] ἃ οοπηπίοη Ἔεχργϑββϑίοῃ, ἀδποί! 
[π6 οσοαδίοη οὗ ἃ βιάάδη δπα (ι51111}}) ᾿γγεραγαῦϊα ἀϊβαβίδσ, 

7ετ. σϑ811 4621 ΟΌὉ. 18 (ἢτ166) Ῥτ. 2710 5. 1819(18) 7οὉ 2180: 1ῃ8 

ἀϊξαβίγοιιβ ομαγδοῖθνγ οὗ δὴ ὙΝ ἴς "]π|οιγαϊςα 4159 ὃν ἴῃ ἤριγαϑ 

564 ἰπ σοηποχίοη ΨΙ ἴ{, Ργ. 127 615. 76 ἀσείζρσα γεμ7γ6} 
||. ἑλέπρε ῥγ»οῤαγοά, οτ γοαάν (ΤΠ) : 566 Ῥεῖονν.---:᾿ταςίθέλ] οἵ. 
Ις. 6οΣ Ηδῇ. 23.---8Ξ.6. Τῇ νεζϑβα βίδϊδεβ {π6 γεάβδοη ΨὮΥ Ϊεπονδῇ 

11 δὲ Ἰδηρτῃ αββογὲ Ηἰπιβοῖ δραϊηϑδίὶ ΗἸ5 ρθορίθ᾽ 5 ἴοϑβϑ : [ῃ6 

ΕΧΊγΟ ΠΥ οὗ {ποῖγ ποεά 1] πιονε Ηἰπὶ ἴο ἴδε σοπιραϑϑβίοηῃ 

ὍΡΟοη {8επ|.--- Πεζρο) ἱ.6. ρῖνε τγίρλέ ἐο, υἱπαϊσαδ ἀρ αϊηβί ἴο65 οὐ 

ἀειγδοίοτβ, 85 απ. 4,06 5. 543 (2 Ῥχ, 4,ιϑ; δηά (Π6 ΞΥὺποπΥΠΊ 

ΒΥ ἐγεαιθηον (5. γ9(0 261 δτο.).--- 4 πα γερο ἀύριδοῖζ, Φο.} 
οἵ. Ρ5. οοἱδ, ΤΠε ἴνο οἷαιι565 ἄγὰ γερβαίβά υσγδαξζρι, 5. 13.514. 

Και, τοίογγίηρ ν. 35 (45 ννο]] 45 ν. 3.5.) (ὸ 1ϑγδεὶ, ἰ8 οὔροά ἴο υπάρθγ- 
βίδπα ““)υὰρο᾽ ν." 5 1η 1Π6 56η86 οὗ οὐπάδηερ, ῥιη ἢ.-- Ἐοτ εμόονδὴ νν}}} 
Ἰυάρε ((λ6 ν͵ὶοκεά οὗ Η!5 ρεορῖς, Ὀυξ τερεῃΐς Ηἰπιβοϊ οοποεγητηρ Η!5 (για) 
βεγνδηΐίβ." ΤὨ15 ἐογοθά Ἴχρδηδίίοη οὖν. δ, ἤονενεσ, οἷν 5βῆονβ (δαὶ (ἢς 
Ἔχοροβὶβ οὗ ν. 35 νηοῦ ἡδοεϑϑιίδίαϑ ᾿ἴ, 18 ἱποογγεοῖ, δα δαὶ ἰῃς γεΐεγεηςθ 
ἴῃ [δι νεῦβε 18 γεδ! ἴο {πε μοδίμεη. ῬὉΤῇα οὨἱγ τ ἰῃ {6118 σοπίδηϊοη 
ἰ8 ἴῃδΐ, ἱῃαϑηγυς 845 [επονδῇ ἡδίυγα! ν νου ποίΐ ἰηίεγροβε ἴο αἱά Ηἰ8 
Ῥεβορΐδθ, 80 ἰοὴς 88 ἴξ γταπιδϊηθά ονάατγαϊο, ἴῃς ἴβγδαρὶ γείεγγεά ἴο ἴῃ ν. 5 15 
ἐριῤἑίοϊ ἐγ σοποοϊνοά 845 ρεπιϊεπὶ (ὙΏΙΟὮἢ 15 4150 ἰηάϊοδίεα ὃν {Ππ6 186 ἴῃ ἴῃ 6 
ΡΆΓΆ116] οἴἶδυβα οὗ (6 εἘχργεϑϑίοῃ “ Ηἰ8 ϑεγνδηΐβ'") : ἴῃς [δίς οὗ ἴΠ6 ἐρε- 
ρεηϊΐϊεηϊ 15γδο} 165 1165 μογε οὐϊδῖάα ἴῃς γαῆρο οὗ ἐς ροεῖ5 ἰπουρῃῖ. Βυϊ 
βΒυοἢ ἃ ροϊηϊεα οοηίγαβί Ὀεΐννεθη “ Ηἰ8 ρεορῖε""" διὰ “"Ηἰ8 βογνδπίβ᾽ 845 
Κεῖ] ροπίυ αίε5 15 ποῖ ργοῦβδΌοϊο. 

ΖΤλαέ σεῤῥογέ ἐς ρο»6} Ἐνν. “" ἀδλβ5. πιηραβδοῃννυηάθῃ Ἰεδγ 

Ηδι." «“μῥογέ 156 ἴτ. λαπά, υϑεα ἢρ. πη Ηθῦ. οὗ ροννεῦ οἵ 

οἵ ἐλίηρε ῥγοῤῥαγεα, ςίογες) 15. τοῖβ. [ἢ Ατγαπι. δηὰ Νεν Ηδῦ. {πε νογρ 
οσσυγβ ἔγοαυθηῖςγ ἢ πὰ βεηβε οὗ ὁ 2γεῤαγε (σι ». ἃ [εΔ51), οἰδοίζηισ; ὙΤΡ 18 

οἴξδη υϑεά ψΙΠ δὴ ἱπξ., δἰπιοδὲ 45 ἃ ρεγίρῆτγ. οὗ ἱπῈ ξαΐυγα (δ. ». Εςο]. 913 
Φ τοῦ Ὑτμνι ποτε ναὶ 111 Παρρεη): δηά κῶν Ὑπρὴ Π|. “ἴον παῖ νὨϊ ἢ 18 
ἀδϑιϊπεά ἴο σοσια (ογ νν}}} σοπλα)᾿" 18 ἃ σοοπιπιοῦ Νὰνν Ηεῦ. εχργεϑϑίοῃ ἴογ 
“ἴῃ (ἢς ννογα ἴο οοπιε.""---3θ6. ὉΠ}5}}] ἴἢ ραυδα ἔου Ὀ5)π', ἴπε νοννοῖβ τ - 

Ῥεΐηρ ἀνοϊάεά ἴῃ Ηεῦ. νυν π, 80 'π ἰ58 ἴῃ ρδιδε 'ππ (ποῖ "55), δἢ 
Ὀοσοπιοβ Ὅν, 2ηπ5 216, δις.---πῦνκ] (Π6 Αγϑπι. ἔογπι οὗ (89 2 ρΐ. ἔξπι.,-- 
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οοιηραΐθηος (οὗ. [μον. 2585 15. 282 5.710; δηά ς“λογί-λαπαάδα, ἵπι- 

Ρἰγίηρ ἱπιροΐθηςα, Νὰ. 1138 15, 2727 ΣΡ, σοΣ 591); 5Βοπιθίπι65, 

αἶθο, οὗ δὴ ατγίβοίαὶ ἢδπά, ογ βυρρογέ (Εχ. 2617. 19)... Ζλε 

7) οἰ θγοΩ “πα ἐδ6 7,6 (ἈΔΝῪ Υ}))}] δὴ δ Πταγδῖίνα ργονεγθίαὶ ἐχ- 

Ρτγεβϑίοῃ, γοουσγγηρ ᾿η ἴπ6 Ὠδιιΐζ. ρασσαρ65 τ Κὶ. 1410 2131 2 Κὶ. οὗ 

(διε Ἴ2 ΠΡῚ ἼΥ}), 1425 (2 ὈΞΙΝῚ ὝΝΨ ΒΝ), [86 Ρτθοῖβα ββῆβε 
οὗ ψνῃ!οῦ 1ἴ 56διη5 προ βϑιΌ]6, 45 Ὠ111π|. γαπιαγίκϑ, ἴο ἀδίθγη)ηα 

ΜΙ οογίαϊηῖν, Ὀυ1 τυ οἢ 15 πιεδηΐ δνϊάδηςν ἴο Ὀ6 ἃ σοτηρίο- 

᾿ιδηβῖνα ἔογπγα ἀδποίπρ' αἰ (οοπ!Ρ. 5: Π|}18΄Γ αχργαϑϑίοηβ 208 (19) 

]οὉ 1210), 
ἽΧ» 15 ὅο δλμξ μῤ, γεοίγαΐμ, οοηηθ (σι. ἴῃ ἃ Ὀτίβοιι, [δῦ 2421); 21}9»,, ἴῃ 

ςοηίγαϑί ἰο (ἢ:15, πιυϑῖ, 1ἴ 566 πηι, ὃς υδοά ἴῃ ἴΠ6 οἷά 5656, ννὭῆϊοἢ τι 45 ἔχ, 

25 (εὖ, ]οὉ 1ο}), οὗἁ ἐο 16 ἴοροξέ. Νενετγίμοῖεβϑ {πὸ ραγίουϊας ἰάθα υΒιοἢ {πὸ 
ἴνο νογάς ετὸ ὄεχρίεβϑϑ ἰ8 ἔδγ ἴγοπι οἶθαῦ; δηά τιδῦν Ἔχρδηδίίοηβ δδανε 
Ῥεδθη ὑγοροβεά: (1) ἴῃς ἐρρρίβοτιϑθα πὰ ἴῃς γεφαςεα (888.); (2) δοπαὶ δπὰ 
,7γες (ε5., Ὀιειγίςῃ, Αδλαηα. σ«. Πεδ. σ᾽. 1τ846, Ὁ. 205); (3) Ζεῤέ ἐκ 
(γεϑισαϊηθα ὃν ἱεραὶ ἱπιρυγιῖν ἔγοπι δπίογίηρ (με ϑαποίιαγΥ : οἷ. Ἔ9) [6ζ. 265 
Νεῆ. 6.0. δηὰ ΠῚ" Ὁ ἫΧΨ 1 5. 218) ἀπά σέ αγρε (Εν. “πέφ. Ὁ. το; 
ϑημίῃ, 2.6]. δόηι.3 ρ. 456, ϑπιεηά, 417. Κεϊ.-ρεεοῖ. Ὁ. τ26, Νοννδοῖ, ““γοελ. 
1ϊ, 212); (4) μπᾶδϑν πὰ οὐεν αρὸ (Ἰ Πποηΐϊυ5, Καπιρ.); (5) »ιαγγέφα δῃὰ οεἰδαίε 

(Όςε Βίευ, Κεῖ); (6) ορ»ρηεαά αἱ ἢοπια (ΌΥ ρα, ννεδ κῆεβϑ, δίς.) δπὰ 2γὲε ἰὸ 
τὰονς δρουΐ (πε Δ016-Ὀοά!εα τνυδεγίοσβ), ΟἽ], ὙΠδὶ οὗ Ετν. 15 ρεσῆδρϑβ ἃ5 
ΡτοῦΔΌΪα 485 δῆγ. ΤΤῇῃὲῈ 5θῆβε οσζίδαξε (5) 18 Θϑ. 8] 5 θα ἔογ πε Αγδῦ. 
'ασἴδ, Ὀυὶ ἴῃς πχεδηϊηρ 2αζεγγανε ας, αἸϊερ εα Ὁγ Ὠς Ὀίευ ον ᾿σ'δαγι, τεϑὶβ 
ρου 8ῃ εγγοσ (8ε6ε δά, 7Ζ.ες. Δρρεηά. ρ. 1ο4). ὅδε πιεδηΐηρ οσδαΐέ 15, 
Ὠοννενεγ, ἴοο βρεοίδ! ἢν δὴ Αγδῦϊβπιὶ ἴο Ὀ6 δἀορίεα ψΠ βδέείυ ἔος ἴῃς Ηςῦ. 
Δ». Τῆε νεγϑίοῃϑ γτεπάογ ηο Βεῖρ, {πε πιοδηΐπρ' οἵ {πε Ἴχργοββίοη Ὀείηρ 
εν θην υπκηοννῃ ἴο ἔδεπὶ (ει. Οα ἐκλελοισὼς καὶ παριιμίνος ; Οπα. ᾿Ῥσδο 
ῬΡ'ὥγυ; Ῥεϑῇ. “πο δεῖρεγ οὔ ϑιρρογίογ᾽᾽"). ϑιπλἶαγ ἜΧΑπΊρ]658 οὗ ρῆγαϑεβ 
ὙΏΙΟὮ πδπὶῈ ἔἴννο οδίθρογιοβ, υπάσδγ οὔα ογ οἴμενγ οὗ ψῃϊοἢ ἐνεγυθοαν ἰ8 
(ν᾽ γίιι411γ} ἱποϊαἀοά, ἀγὸ αυοίϊεὰ ἔγοπι ἴῃς Ατγαρὶς ; σιν. ““ἴπε Ὀϊηάον δηά (ῃε 
Ὀοιιπά᾿᾿ (πιαβίογ δηᾶ βογνδηῖ), Ὠιείγιοἢ, δῶ ; “ες ἴπαΐ ἢδ5 4 σοπιρδπίοη 

ἀπά ἢς τῃδὲ 15 δἴοπε" (Εν. Οσεξελ. ἴ. κι82); “6 (δὲ πιονοίῃ δπά ἢς (παὶ 
ἰ5. 51}, “ες δαὶ γίνει ῃ ἴο πεὰγ δπά με παὲὶ πεαγεί " (᾿αδηεωξρεῖε 
τα ςΞἄγκεῖ 2): 566 ἔυαγίμοτς (65. ΖΖες. ΡΡ. Ιοοϑ, :3262. Εοςγ ἴδε δἰ] οτγαίοη, 

οἷν Ἴ39}}} πη ἢ (Μα]. 213), ωρὺ τϑ, πἰϑὺ νον. 
837-39, αοἂ ΜΙ ΒΡΟαΚ ἰο ἔμθιῃ ὑπσοῦρ ὑῃ0 ΘΧΟΣΘΙΔΣΟΥ οἵ 

ὉΠΟῚΣ πθοθα, Ὀτηρίηρ ὑπο 0 ΟΥ̓, ὮὉΥ Ὅ80 Ἰορίο οὗὁἨ ἰδοΐβ, ὑπαὶ 

180 φοὰβ πα Μ ΒΟΌΣ ὑπ 0} ἰγυδβίθα ἃ.Θ ὉΠΥΓΤΟΙΓΒΥ οὗ {Π6ῚΣ τϑρᾶσὰ, 

ἴῃ τοδί ἴν, οἵ οουγβε, πε οτγρῖπαὶ ἔογπι οὗ {πὸ ἐπαάϊηρ, που ρῇ ἴῃ ΗΘ. (45 ἴῃ 
{π6 ογαϊηαγν ἴδηι. οὗ βυνϑίδηςζινε5) (Π6 πὶ 15. ὑϑ04}}γ δοϊεπεά ἴο πὶ (ὑνηρῃϊ, 
Οὐνβαγ. Ογανετη. Ὁ. 1671.) ΤὨΐδ 15 16 ΟὨΪΥ ἜΧΔΠΊΡΙΕ οὗ {Π|6 ἔογπιὶ νυ ἢ ἃ 
βίγοηρ νεγῦ ἰῃ Ηδθῦ. : ἃ ἔδν οἴπες οαβ8εὲ5 οοοὺγ ἱ νογῦ5 συ, ΥὮ», ὅχς. 

(6-Κ. 88 44 ΒΕ." ; γ2 Ε.} [ΕΖ. 46}7]; γᾳ Ε.3; )ς Ε.1).---ὐῖκ] 1 85. 97 76. δ 
]οῦ 14}} Ρτ. 201. [Ιπ Αγαπὶ. {πῸ ἀδϑ08] τνοτὰ [οΥ το φρῸ ατόυα». 
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δ 80 ᾿ηΔ ΚῚηρ ἰ ῬΟΒΒῚΌ]Θ [ἴὉΣ ΗΪΣΒ617 ἴο ᾿ὨΥΘΤΡΟΒΘ Οἡ {6 ]Γ 

Ὁ6014811.----ΤῊῆς νεῖϑβε σι ρρΙ]165 [6 ᾿πουρθς τπαὶ ννὰ5 πιίϑϑίηρ ἰῃ 
ν.86. νὶΖ. οὗ ἴῆε τλογαὶ σῆαπρα ψγουρδί ἴῃ 5γαθ] Ὁγ [15 περα, 

νοἢ ψοι]ὰ Ὅ6 ἴΠ6 πϑοδβϑάγυ σοπηάπίοη οὗ ᾿ομονδαῖ 5 Ὀδίηρ 

ΑὉΪ6 ἴο ““τερεηΐϊ,᾽" δηά γϑοεῖνα πδπὶ ἀρδίη ἱπίο Ηἰ5 ἕδνοιιγ 

(Εν. Ὠ111π}.). 

7 Απά ἢς ν}} 5βαν, “ὍΝ Βεγε δὰ (πεῖς ρσοῦβ, 
“ἜπΠε τοοῖκ ἴῃ νοηι {ΠΕΥ δουρπὶ γεῖαρε Ὁ 

88. ἐ« ΤΠοΥ {παἴ αἷς ἴπε ἔδι οὗ ἰῃςῖς βδογῆςθ5, 
“Απὰ ἄἀγδηκ {Π6 συῖπε οὗ (πεῖς ἀγίηκ- οἤεγί πρίθ.- 
““1.εἴ πότ τγῖβε ὕΡ, ἀπά δεῖρ γου, 
“«1,εἱ ἴδεγε [884π|. ( ΘΟ,  Ἐ : {86π|] Ὀς ἃ 5μεϊίεσ ονοὸζ γοιι. 

9 ἐς 66 ΠΟῪ [881,1 δαὶ ες, 
“Απά {δΒεγὰ 18 πὸ νοά νυν τπὲ : 
“7 4 Υ, δηά πγαΐζε αἷϊνε, 
“1 ανα νουηάδά, δηὰ 7 ἢδ4]; 

““ Αηά ἴπογὰ 18 ηο ἀεϊϊνεγογ οὐἱἵ οὗὨ πν Ὠδηά, 

8. [ἴῃ {πεὶγ ποαᾶ, [εμπόοναῖῆ ᾿γοπιο δ! γ 45 τ[π6 5γδϑῖ 85 
ἤδνα τεοοιβα ἴο ἴπ6 ροάβ, οὐ ψῆοβε δεῖρ παν δά γε]δά, ἀπά 

νν οβα ἔδνουγ {ΠΥ δά βοιρῃί ἴο τη Ὁγ {πεῖν βδογῆσαβ (οΐ. 

ἴογ {86 ἰπουρῶΐ [ἀ. 1ο]6 7ετ. 2238. Τἢα πηδηπού ἴῃ Ὠϊοἢ αοά 

5. ἢδΓ6 βυρροβαά ἴο δα άγοςβ Ηἰ5 ρβορῖβ ἴ5 [ῃγουρῇ 1Π6 οἰτουμπ)- 

βίδῃσθϑ οὗ {πεῖν ποοά : ἴὴ δὶ πδϑα {πδΥ, 45 1 ννεγα, ἤθασγ Η:5 

νοΐοα σοην!ποϊηρ᾽ (ἢ6πὶ οὗ ἴῃ6 ἔΟΙγΥ οὗ {πεῖν βο κομοβθη σουζγβθ, 

Δηα πιονίηρ ἴπαπὶ ἴο ἰοοῖς ἴο Ηϊπὶ 85 {πεὶγ ἴγσυα δηά 5οΐβ 

Βιρροτῖ. ἀοοῖ 15 υδεὰ ἤδθγαε ἱγοῃιοδῖϊνγ οὐ [πὰ [αἰϑε ροάξ, δ5 

ν.31,-- φρο ρὴξ (ον ΖοοΚ) γερο] ἰμῈ νεγρ (Π0Π) ἐοιιηά 50 οὔξεῃ ἴῃ 
τῇς Ῥϑβδῖπιϑ οὗ ἰαϊίηρ τεΐυρε ἴῃ ]οπονδῆ: 6... Ῥ5. 212 560) 

183 (2) (13 ΠΌΠΙΣ ἪΝ); οὗ, 186 βυῦϑβι. ΠΌΠΌ γείμηρο, Ῥβ5. 145 463 
614 αἰ. Τῃα ῥύοροσ βδδϑηβα οὗ 86 νϑγρ 15 δρραζϑηΐ ἔγοῃ (δε 

ΡάϑϑαρῈβ ῆθγα ἰἴ 15 ἔο]οννθα Ὁγ ἃ τνογά, βιιοῦ δ5 δσψμσαίοευ οὐ 

“υἵπρε, ἀδοἤηϊ αν Ἔχρύθϑϑίηρ ἃ Ἰοσδ ἑν, 85 [πὰἃ. οἱδ (111.), 15. 1.432 

302 Ρ5. 468 (Π)ΌΠ᾽ ἼἘ)9 0.2) 572.---Α στλοίίον (ΠΛ Ὁ)] οὔ, {πε 
τη8450. ἽΠΌ, οὗ Ϊεῃονδῇ, 5. 427 οἱἱ 1101} αἱ. ὙὍῇα οἴδυβα 15) 

Ὠοννανοσ, νογαάθα 1655 ἀεπηϊεῖν {ΠᾶΠ 15 Ργοῦδῦϊα ; δηὰ ἢο 

ἀοιδὲ νὰ πιιιϑὲ γοδα εἰΐμπογ, ἢ (ἃ ΟΣ ὅδ. Εν. Ὁ. Μαζί, 

Ὁπὴ ((16ε φλερη ὈΘ ἢ) ἔοτ "7", οὔ, ἢ Καπιρ. (ν ο οὔϑβεῦνεβ 

{πὶ [ῃ6 26». ΠΤ. ἀοαθβ. ποῖ οσοιγ δἰβαννῃθγθ), ΠΟ ἔοσ ΠῚ Ὁ 

87. νὉπ] Ο-Κ. 8 ς Ε...-398. τσ. .. 153] ἔγεαχυδηῖ., δ5. ν. 15..-- -Ὁ93Ὁ)] 
Αἰνναγϑ εἰβεννῃεγα 0) οὐ 0)» 10), οχοερί Ὠεγε, πιθαηϊηρ ΟἿΪΥ ἃ 2γίηοε. 
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“1οὲ 2.67, 5Πμε]ογσ θὲ ονοσγ υου."---39. ὙνΙτ ἱπιραςϑοιοησά 

εἰοαιοποα ἴδε ροεῖ, βρεακίηρ π΄ πονῇ 5 παπιθ, Ὀϊ45. ἰσγδεὶ 

ποιοῦ, ᾿νμλαΐδνοσ πᾶν ἤᾶνα Ὀδθη {πε οδδ ὨΙΓΠαγίο, γΘΟΟρΊΙΖΘ, 

ἴγτοπι ἴδ ἱπιροΐξηςε οὗ {πεὶγ ἔδῖσε ροάς, Η:5 5οΐβς αϊνιην, δηά 

ον ἰμαὶ Ηδ ᾶ5 ἰ86 ροννοσγ Ὀοϊῇ ἴο βία δηά ἴο ἢ64]---ἰΐ ἴ5 

ΗςἊ νῆο 85 Ὀσουρῆς [5γδ6] ἴο 115 ργαϑεηΐ ὄχίγεπη τυ, δηά 1 15 

Ηδς νῆο 15 δἷβϑο δῦϊο, 1 1 5ο ρίβαϑβες: Ηἰπι, ἰο γϑϑίογε ἴο τἱ 115 

Ιοβὲ ργοβρεγῖίγυ.-- - Τα 7, 7 αν λθ}] ἴτε ἀιιρ!οαδίίοη οὗ {86 ρῥτο- 

πουη πηᾶγκβ ἴΠ6 ραϑϑίοη δηά ἔεγσνουσγ οὗ (6 βρϑαίκευ: οἴ. Ηοξβ. 

οἷὉ 19, 4311:35. κ112 (ς66 {πε νυυιίεγ5 ἡαξαἦ, ΡΡ. 182, 200).--] 

νι ἦθ (μεν 5).}}] 50 15. 414 4310. 13 ([0]οννεά 85 ἤεύα ὈΥ ὑΤῸ ΓΝ 
᾿ΧΌ), 464 4813, αηά (18 δλομ) Ῥ58. τοἕϑύ, Αῃ επιρῃδίϊο αϑϑεῖ- 

(ἴοη οὗ ἴῃς ρογβοηδίν οὗ Τ᾿ μονδῇ : “1 δπὶ 472,᾽ σ.6. δ νο 

ἐς---ἀβ ὁρροββά ἴο πε τοδὶ ροας οὗ [πε πεοαΐίπεη (ν. 5, δηά 

[π6 οοηΐοχί οὗ {πῸ ραββαρδδ 'η 11 [54184}}, οὐ ἴο {86 ἴγαῃϑιτοΓυ 

[αὐτίο οὗ τς ᾿ννοτ]ά (5. το ϑθ[).---ἰῆς ἴὔπβθοοθη, γεῖ Οπιπίργαϑεπηί 

δηὰ ϑοϊξοοηϑςίοηϊ, Ευϊοσ οὗ ἴῃς ψνοσ]ά.---Α πα ἐλόνα ἐς πὸ ροά 

“οἵδ πιο] οἵ. 438.8. Θ᾽ 0}14Γ πιοηοίμεϊδίς ΔΙ δος. ἃγὲ 
[γευεδηΐ ἴῃ Πευΐεγο-5αϊδῇ : 566 ἄρονα, οἡ 66 (ρ. 91).---7 «ἰαν, 

ανπᾶ νεῆαζο αἰΐυο)] οἴ. τ 5. 26.2 Κ. 57 ΜΝ βά. ταῖδ Τοῦ. 132 (ἃ 
αποϊαιοη). ΤΠ γεξεγεηοα 15 ποΐ, οὗ σουτβα, ἴο {πε τεβυγγεοίίοη 

οὗ {τπ6 ἀδαά, Ῥυΐ (45 ἱπ ἴπ6 ραβϑαρδαϑ αυοΐδα) ἰο εδονδὴβ 

ροννθγ ἴο γϑϑοια ἔγοπι πιογίδὶ ρϑυι! (οἷ. Ηο5. 652 141}; Ῥς, 1τ6}Ὁ 

410. .(8) 5614 (13) 8618 7οη. 28:72. θ)).. 7 λασυε τοομπῶραά, ἀπά 7 ἀεαῖ 
οὗ, 1οὉ 518 (ΠϑΒ ἸΝῚ ὙΠῸ", 15. 1033 4030 (8) ἸΠΞῸ ΚΠ), 

Ηο5. 6).--ὐνν ΥῬῸ γι} 15. 4318 7ο τοῦ: οἵ, Ηοβ. κ᾽, 5. 

411-13 ροπίδιῃβ νΟΓῪ οἱδαῦ σεπηηἰβοθηοαβ οὗ (Π]5 νεβθ. Ὑδουρὶ 

]εβοναῇ 45 βσπιίίεη Ηϊ5 ρεορίς ἢ ννὰγ δηά οἵδον βοουγρεδ, 

Ηδς ν"] πον θα] (ἢ6πὶ, δηά νί5: {86 1γ ἴοθϑ 1 Ὦ ᾿γγαίγιθνδθὶε 

αἰδαβίογ. 

40.492. ἴῃ δομποϊ βίοι, θθθονδὴ ΒΟΙΘΙΏΪΥ ῬΙΟΙΩΪ868 {μπ8ὶ Εδ8 

Ψ111 ψιιοὺ ΗΒ βυνοσὰ, διὰ ρταηΐ ΗΒ Ῥ00}10 γϑηβθδη6θ οἱ ἐλθ} 

ἴοθ8. 

4 ΦἘρ0γ] ΠΕ ὑρ πὶν παηά ἰο πεδανθῃ, 
“ ἈΑπάϑδυ, .Α51 ἴίνε ἔογ ὄἼνϑῦ, 

4 «4161 ψν δεῖ τὴν Ρ] αγηρ δυνογά, 
““ « Απηά τπηἷπε Βαπά 58ε1Ζα Ὠοϊὰ οἡ Ἰυάρτηεπί, 
“41 ν1}} τεηάος νεηρόδηςα ἴο ΠῚῪ δανεγβαγιεβ, 
“44 Αηά ν}}} γεοοπῖροηβα ἴδηι [δὲ Ππαΐα τα. 
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42 ..(41 ψνἱἱ]] δίκα πιηο ἀγγοννβ ἀσιηῖς τυ ἢ Ὀ]οοά, 

“4 Αηά πν βνογά 5}4]} ἀδνοιγ βεβῶ, 
““ «{γτ8 (πε Ὀ]Ϊοοά οἵ πε 5]4ϊη δηὰ οὗ με οδρίϊνεϑ, 
““« τοπι πε ἰοηρ -Βαϊγεὰ ἢεδαβ οὗ {Π6 ἔος.᾽ "" 

40. Το 7 μῤ ἐᾶλο λαμ 5 ἰλ6 ρεβίυγα οὗ ἃ ρεύβοῃ ἰδκίηρ δὴ 
οδίῃ, ᾿ηϊεπαδά ἴο ᾿ἱπΊρὶν ἰπαὶ ἣδ ἀρρϑαΐς ἴο ἀοά δ5 ἃ νιποβ5 

ἴο {ἴπ6 γα ἢ οὗὨ 5 αϑηγηγαϊίζοη, δπά πὶ ἢ 15 ψ ]Πηρ ἴο ἱπουγ 

[πΠ6 νεηρδδηοα οὗ Ηδανθῇ ἴῃ οᾶβα 6 βρεαΐϑβ ἔδίβεϊν : 10 15 ἤδγα 

ΔΡΡΙΙε4, ἀνθρωποπαθῶς αηά ἢριγαῖ νεῖν, ἴο ]εποναῇ Η:πΊ56 1. 

ΤΒα βᾶπιὲ ρῆγαβε (Ἴ" δὲ 2) ἴθ Ρ δηά 6βρ. ἰη ΕΖ. (Εχ. 68 Να. 
1430. ΕΖ. 205: 5: 16. 38 (ῃξησα 5. τοδϑθ) 38. 42. ,6Χ17 4412 4,}3}); 50 
ἢ ὈΣΠ αη. 1452: οἵ, Πδη. 127; ἔχ. 1719.---α(΄Ἰς 7 (328) ἐΐυσ ον 

δυ67] δῇ εππρῆδίο ναγιδίϊοη οὗ {π6 υϑ0.8] ἔογπχυα “45. 1 [ἵνα 

(5 "Π), Ναι. 1431..38. 7εγ, 2229 4618 Ζερῇ. 29 15. 4018, δηά οἴϊεη 

(17 {{π|65)} ἴῃ ΕΖ. (511 1.416.18. 20 δ: .,}1.---Α1, Μῆν ρἰὐογέγρ᾽ δτοογά 
ἰς. 11. “186 ΠΡΒηΐηρ᾽ ΟΥ̓Ὠ πὶ ϑινογά᾽" (οἵ, Ναῆ. 38 Ρ2Ι ΔἽΠ 2πὸ 
γΠ, Ηδρ. 411 ἽΠΠ ΡῚ2 πῦρ, ΕΖ. 2110 (15), ΠΟ Βετα, ΌὉΥ ἃ 

ὈοΪά ροείϊο ἤρυτα, 15 βαια Ἄνθη ἴο ὃὲ “"νπειίεά." Τεπονδῇ 15 

ἢριιγοα ἃ5 ἃ ϑνδισιοῦ, δγγληρ ΠΙπΊ5 61 ἔοσγ ἴπ6 ἔγαν (οἴ, ἔχ. 158 

Ι5. 4218 5017: Ηξς ““5ε1Ζες. οὶ " οὗ Ἰυάρτηδηΐ, ἃ5 πουρἢ 1 

Ψεῖα ἃ ψαάροῦ, ἱγιηρ δ Ηἰβ διάδβ, δηά 950 15 τεδαν ἔογ [ῃ6 

σοπραῖ ΙΓ Ηἰς ἔοες, ννῆοβα {ἰπ|6ὲ οὗ {τ ππιρῇ ονοῦ [ϑγδοὶ 15 

ῃονν ἀγανίηρ ἴο [15 οἷἶοδαθ. Ας ἴπ6 σοηΐϊεχὲ σἤοννβ, ἴῆ6 ἔοσδϑ 

νυ οπὶ [πα ροεῖ π45 ἴῃ νίαν ἄγ ἴῃς νΙοϊοτίου5 μεαίμεη (ν.80-88) ; 

[Π6 5 Πη6ῖβ ἴῃ 5γδ6] 11561{ ([ποιρὴ οὗ σουζδε, 1ξ ργεϑβϑεά, ἢς 
νου ηοΐ ἄδεπὶ ἔπεπὶ ᾿ποϊυα δα ἴῃ [ἢ 6 Ὀγοηλ5εα ϑαϊνδι οη) [16, 

8.5 Ὀείογα (ν.88), οι5146 [Π6 τδηρὲ οὗ 15 ἰῃουρῃι5.--- Κερρθαηοο) 
ου ν.85,.---42,. Τα ἤριτγα οὗ ν.4}8 ῖς ἀδανεϊορεά ; δηά ἐμονδῆ᾽ 5 
νδηρδδηοα 15 Ριοϊυγεα 845 δοοοῃρ] 5ῃ θα ἀπιιάσί ἃ βοθης οὗ 

σΑΓΏΔΡΘ, διιοῆ 85 ἴῃ6 Ηρῦτενν ῥργορῃοῖβ, 65ρ. πε ἰδΐθγ οπδϑ, 

Ιονα ἴο ἱπιαρίηε (6.9. 15. 345: 4926 648.6 6616 Τεγ, 1212 2580-88 

4610 ςοϑ5-29), ΟἸδιιδαὲ ὃ δηβδννοῦβ ἴο, δηά οοιηρίεῖεος, οἴδυβα ",- 

Δηά οἶδιιβα ὅ σοπιρίεῖεβ βι π]Υὶν οἴαυδε ἢ (οἴ, 15. 492. Τῇδ 

“ἐ τον 5,. ΏΙΟΝ νατα ἐογπιουν (ν.33) ἴο Ὀ6 ἐχῃῆδιυβίθα δρδίηβί 

ἴϑγδεὶ, νν}}} ποῖνν Ὀ6 αἰτεοϊαά, ἢ [αῖαὶ εβδοΐῖ, αραϊησί [5γδ6]}} 5 

ἔοα5.-- 2 ουοι (111. οα2}} οὗ. 2 5. γχϑο 1135 ]ς, τ. 9)οά οΥΓ ἐλδ 

ἄρ. πΠ2 ΜΚ] οὐ 1ῃς ἴοηε, 5ε6 οἡ 233.-- Δ1, ἢ ἱγγερ.. ἕογ 'ΠῊ : οἷ. οὗ 19} 
(5ες Ὠε].}; Ο-Κ. 8 6η Ε.13--ἸΠΚΠῚ] ἸΞξεοοὸ ἡλαέ (Ὀτ. 88 61, 62, 148 ὶ. β).---ὅ2., 
5:2] 10 48 απ. 953 (15. 5133). ---π'2 0] 211}, ποϑὴῖκ ΠῚ ΟΚῸῺ] »Ἵ9 18, 3)οτυῖτιρ ἰοοῖς 
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σἰαίμ) Νὰ. 2332 2 5. 1τ33,- 44 ἐδ σαρέξυ65] ἂιὶ ἃ] υϑοη ἴο ἴδε 
ουδίοπι οὗ 5]δρῃίσγίηρ ργβοηθῖθ δῆϊεσ πε νἱοΐοτγν,---ἃ ἴγαιῖ 

τιθδηΐ ἴο ΘχοπΊρ  ἶν τἢ6 οοπιρίεΐοηοβς οὗ ἴπῸῈ νϑηρδδηοε.-- 

Ζοηρ-λαϊγεα ᾿δαα5] 4] ἀϊηρ' εἰἴποῦ ἴο {π6 Ἔχυρεγαπί ν]ΡΌυτγ πὰ 

Ρτγιάς οὗ [ϑγδ6]᾽ 5 ν"}]Ὰἃ δϑϑδιδηΐβ, οὐ ρεγῆδρϑ (ὉΥ. .5. ἴῃ ΒΙδοκ 

“Ζωάώρες ἴῃ τμὰ δ,»»η"αἰϊ6γ Οαν»ιδ. Βέδ᾽6 ἕον ϑοῆοοῖβ, Ρ. 39) ἴο {ἢεὶγ 

Ὀεϊηρ᾽ 85 νδισίοῦβ οσοῃβδοζαϊδα ἴο {πεὶγ σδηρι ΠαγΥ τνόσκ, {πὲ 

ἀηβῆογη ἰοοῖζβ θειηρ [Π6 πχαγῖς οὗ ἃ νον : οἵ. 5. 68321..--Αποίδες 

τϑηάογηρ (οἴ. Ὀαον) 15. “"Ετοπι 2Ὺε ολίοῦ 97 ἐλε ἰεααζε᾽ς οἵ ἰδὲ 

ἔοο,᾽" 2.6. ἔγοπι {π6 Κίηρ,, [86 ““ 5]αίη ᾽" δηὰ [δε ““σαρίνοϑ ᾿" Ὀεϊην 

1πΠ6 σοπΊπιοη 50] αἴ 6 γϑ. 

48. ΤΘ σομοϊυδῖοη ἰ0Ὸ 80 β'οπϑ, οοχχθβροηάϊπρ ἴο [86 

θχοχάϊυπι, ν...3. 
45 Θ'ηρ ἰογουπῖγ, Ο παίϊοῃϑ, οὗ πὶβ ρβϑορῖοδ : 

Εογ δα νν 11 ἀνεηρε ἴδε Ὀ]οοά οὗ Π15 βεγνδηίβ, 
Απά Μ}1}} τεπάδε νεῆροδηςα ἴο 15 δάάνογβδσγιοβ, 
Απὰ οἷεας ἔγοπι σε ἢ18 ἰδ, 5. ρεορὶς [88πι. ΟΣ Ὲ : διϊς 

Ῥεορὶςο᾽ 5 ἰδηά]. 

ΤΠδ πδίϊοηβ ἂύα ἰηνιϊεά ἴο σοηρταίιαϊε σγαθὶ οἡ ρόοϑϑβθϑ5- 

ἴηΡ ἃ ἀοά {πκὲ ]εονδῇ (3236 Ῥ5, 14416), νο ν"1}} {ππι5 εβερσῖυ- 

ΑΙΪγ ἰαΐκε υἃρ ΗἸ5 ρβορὶς᾽ 5 σαιιβε. ϑυοῇ δὴ ᾿ην!δίϊοη, δά γοϑϑε 

ἴο ἴπ6 παίϊοῃβ (οἴ. 15. 4210:12 Ῥς, 4734) 6717 αἰ.)}, Ἰῃνοῖνεϑ 

1 ὉΠ] ΟΠ ν (6 ργορμεῖϊο γα ἢ τὶ (οὐ 5 ἀδδ]ηρϑ νυ [σγδαὶ 

ἔανα, ᾿ηαϊγοοῖγ, δη ἱπίογοδί δηά ἱπηρογίδησε ἔογ 6 τνου]ὰ δἱ 

Ιαῦρε. ΨΝΊ οἴδιιβα ἢ σοπηρ. ν.30 50, ὙΠ οἴδυβε ὃ ν. 41, ἘΕτοπι 

ἴῃς [ογπΊ5 'ῃ νὨΙοἢ {ΠπῸ πδίϊοηβ ρΈπογα ν ἀγα ποῦ δά ἀγεβϑεά, 

ἔο]οννβ, 8ἃ5 Καῃηιρ. γεπιαγκβ, {πὶ [Π6 ““ δάνογβδαγιθβ "ΠΟ ἅγὲ 

τῃταδίθηδα νυῖϊῇ νεηρθδησα ἀγα ποῖ δε μεδίῃεη ἰη ρϑηθζγαδὶ, δῖ 

ἃ Ραγίουαγ ραορῖς ποϑί!ς ἴο [15Γγ86].---;ἶαά υέηρὸ ἐδ δίοοαϊ οὗ ἦδ 

δογυση5] οἵ. 2 Κα. οΓ7 (1 ἃ Ῥευξ. ἱηβογίίοη, ν. θα: σος 2.0.7. 

Νιυ. 65 ΕΖ. 4427 (οἴ, τῃ6 νετΌ [νεν΄. τοῦ α.); ἤεπος ἴῃς τοηά. (πο τε »1Ὁ) ἰοπε- 

δαίϊγεα εααῖς (ϑ.δυ., ΟΡ. τη. Ρ. τ5ο, Κη., Κοε., ΝΝ. ΒΕ. ϑυνῖ, πὸ 
τοηοΥβ5 δἰ μη] αγὶν [υα, 53 ““(ος {παὶ βονηρ ἰός κε ννογο Όγη ἴῃ [5γϑςὶ. 
Τίιοσο πο γοπίεσγ ραάσγς (5.7, απιρ. Ὁ]. ΟεἰΠ|: εἴ, Θὰ ἀρχόντων) 
σοηηραγα πὸ Αγὰρ. ,αγαΐα, ἴο σπγρας5, ἐπεὶ, γανὶ, ἃ φγίρισο, ποδὲρ: ἴοτ (δε 
“νι, οὗ δὴ οβῖος, δες α- Κ᾿ 8 122. 4. ΑΥΝ᾽. ((ο!]ονῖηρ Κιιηςἢὶ) Πὰς 
““γενδηρεβ, ΜΉΙΟΝ 158 θαβοά προ {πὸ σοπιπιοη 5οηβε οὗ ΚΣ ἴπ Λγαπι. : δα 
ιἰ γἱο 45 πόγὸ δα ππϑι Δ 0]ς βοηβο.--- 8, ἸῸΡ ΟἿΣ 1))5] ΟΣΣΠ πλοδὴπ οἰβεννῃεγε 
(α) εατ56 ο σλομέ Ῥ5. 659 [οῦ 2012; (δ) ς«λομέ Ῥ5. 421} (ΑΌ50].) 813 (8 "Ἢ: 
“Ὁιιβο Πῖ5. Ρροορία ἴο 5ῃβοιΐ, Ο γε παίίοηβ, 15 ποί, βονονεγ, ἃ ργοδδδὶς 
τομά. ; δηὰ ““5ῃοιιϊ, Ο γε παίΐοιιβ, ᾿ἶἰ5. ρϑορίς᾽᾿ (44. ΤὨεοῦ. 1. Ὁ. ΜηΠςΝ. 



ΧΧΧΙΙ. 43-44 481 

Ρ. 186), ῬΞ. γ0]9.--- 44] τοῦἱ οἰσαν ἥρορι ρε (215) λτρ ἑαπα, λῆς 

260,16] νὶΖ. ὉΥ 5] αγίηρ᾽ [ῃο56 τνῆο ἢᾶνα ροϊ]υϊεά {{, ν Βεῖμοσ ὉγῪ 
βῃδάαϊηρ ἱπποσεηΐ ὈΪ]οοά ἴῃ 115 πιάσὲ (218 Νιι.. 4538), οὐ ὉῪ 

ΡΥδοι βίηρ ἴῃ ἰἰ ἸΔοἰαίγν ἀπά οἴποῦ δροπιιηδίϊοπβ (εν. 1835. 38), 

Τῆς ἀσύνδετον ““ἢἰ5 Ϊαηα, ἢϊ5 ρεορῖς᾽ (Ὁ ἸΠΟἼΝ) 15, βοννανογ, 

ἢαγά δηά υπηδίἴυτγαϊ; πὸ ἀοιδὲ “πε ἰαηα οὗ Π΄Ὶ5 ρθορίε᾽" (ΓΝ 

129) 5Βῃουά θὲ γεδά ψ τ ὅ54πι. (1) Κ͵οςί. Ὀ111πὶι. Οες1, Μαγίῖ. 

Αςοοτάϊηρ' ἴο ἴπΠ6 οσοηπίοχί, {π6 γαΐεγαεποθ νυν 1] Ὀ6 ἴο {π6 Παδίμϑῃ 

δάἀνογβαγίεθ, ῆο ἤᾶνα πιαρϑδογεα ἱπποοοπί [βγβο ας, δηά 

οοπῃπ τε οἰμοῦ Ἔχοθββαβ ἴπη ἴπ6 ἰαπά (οοπιρ. 706] 4 (4)}19. 3); 

Ὀϊ 1[ἴ 15 ροβϑίδῖθ, ἴῃ (Π6 σοποϊπαιϊηρ ννογὰς οὗ 815 ροοπὶ, [Πδΐ 

ἴῃς ρΡοσῖ τῇδὺ πιθδη ἢἣὶ5. ψνογάς ἴο Ὀ6 υπάδογοίοοα ποσὰ ρἜποι- 

ΑἰἸΪγ, δηά ἴο ποῖα ἃ γοξθγεποα ἴο πε ἀδἤϊειηεηΐῖβ νγουρθς Ὁγ 

{Π6 5105 οἵ ἰϑσγδεὶ 1561. ἴὔροη {Π15 νίαν, ἴπ6 ροδπὶ Ψ1} δμά 

ΔΡΡτεορτγίδίεϊν ψτἢ ([η6 τπουρθι οὗ στε] ἔγεεά ποῖ οἠΐν ἔγοτη 

{Π6 σδἰαπ 65 ἢ] ἢ 1ἴ 45 50 ἱοηρ επάπυγεά, Ὀυΐ 50 ἔγοπι 115 

βίη (οἴ. 15. 1517. 44. 4224 δχο.), ἀπά 50 τεβίογεα σοπιρί είν ἴο 

]ελοναἢ᾿ 5 ἔδνοιυτ. 

44, ΟὐΠΟΙυαἀΐπ ποίϊοθ σοβρθοϊΐζῃρ (80 ϑοηρ.--ΤῊὴς. νεῦβα 
[οτπιϑ [ἢ 6 σοῃοϊιιδίοη, σογγοϑροπάϊηρ ἴο {πε ἱηἰγοάποίοη 4116:23, 

[1 15 ἰδυιτοϊοροιβ νι 4130 (Ὁ), Ὀὰΐ 15. 1ἴπ6 παίιιγαὶ βϑαιοὶ οὗ 

4133: 4122 οἰᾳαίθβ. ον Μοβαθβ “υγθΖ6 ἴῇε ϑοηρ, 4244 ἢονν Πα 

γεοϊίοα τὶ Ὀεΐοτα ἴῃ ρβορίθ. (ἃ πηδῖίαϑ {Π15 σεΐδγεπος οἷδασγ Ὁγν 

γερεδίηρ 4122 θεΐοτε 424..--- 4 πῶ οτος σαρῃθ) νὶζΖ. ἔτγοτη νῇεγα 

6 νὰ5 ἤδη 6 τεςσεϊνεά {6 1πϑίγι στο 5. 4110 1. οὐ “ἐψυνγοῖς ᾿ 

{π6 ϑοηρ 4123, “Ὁδηι6 δηά βραᾶῖε" (45 ΚΙοϑί. 2 εγιξ. ΡΡ. 240- 

251 ροϊηΐβ οὐ) ᾿πιρῖ165 {πὲ βοπια ἰηβίγαοίοη5 οτγ᾽ ἱπξογπιδίϊοη 

δά ρτγανίοιιϑν Ῥθθη ρίνθη οἰβεννῃογα: οἷ. αη. 471 (566 4639), 

Εχ. 19 (56ε ν.8), 245 (566 2031) .---- 71:5 5059} 4119.31.22. 
Ἡοςλεαὶ Ῥτοῦ. ἃ ἰεχίῃιδὶ οσγογ ἔογ γοσλμαὶ, ἃ5 1ἰ5. τεδά Ὀγ ὅ8π|ι. 
9. (ΚΙοβῖ. ρ. 249 [) : ]οβίνυδ' 15 οσ41164 Ἠοβἤμθδ' οἷν ἴῃ Νὰ. 

Ενν.) εἰμὲν γτεαυΐϊγοβ Ὁ) ἴο Ὀὲ ἰδίζκεη ἰῇ ἴῃς νοΎῪ ἱπιργοῦδῦϊς βθηβε οὗ {86 
ἴνο ιηρἀοπ)5 οὗ [5γδεῖὶ (ΕἘνν.), οὐ Ἰηίγοάος5 δΌγυριν πες (πουρῆς οὗ (ῃς 
πδοη8 πονν Ῥεσοπις Οοὐ᾽ 5 ρϑορῖὶβ (]. Ὁ. ΜιςΒ.), ννπίοῖ, ἐπουρ ἢ δυϊδῦϊε 
οἰβαννῆεγα (ἐς. Ῥ5. 47} 0)), 15 δἰΐεη ἴο (ἢ ργεβϑεηΐ οοηΐοχί. [{ 15 Ὀαβὶ ἴμογε- 
ἔογα ἴο σδυρροβε παῖ 171 15 σοπβίγιεα 848 151 (5. 5 1}6 5917), δηά ἴο ἔγεδί ἸῸΡ 
48 ἴπε οὐ͵εςΐ οὗἩ ἴδε νεγῇ. (ἃ (νη ο ἢ Ἔχραπαϑ {Π18 νεγβϑα ἱπίο 8 1[1π65) ἢ85 
μιτὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ (50 Ἐοπ,. 15}9), Εἰ Πε6Γ γοπά γίηρ ἔγεεϊγ, οὐ γεδαάϊηρ ἸῸΡ ὩΨ: 
Ὁυῖ [πΠ6 Μαββογεῖις ἰεχί γι6145 ἃ ποῦ ἕογοι Ὁ] 6 ἀπά δρργοργίαίε 5ειβα. 
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148: 16 (ΡῚὴ, 411 [πΠ6 Ῥεηίδζευομ αὶ βουγοθς υδίηρ᾽ οἰπαγννῖσε υηϊ- 

ἔοσγ τ[ἢ6 πδηια Ποβῆιδ'. 
4.47. ΜοΒβθδβ᾽’ 818] θχῃοσίδυϊοη ἰο 51:86] ἰὸ ΟὟΘΥ {86 

Ὀοαυ θτοποιηΐο ἰανν.--- Τῆς ρασθαρο ἰ5 ποῖ οοπηδοίοα ψ ν.".. 
[1 οοηίδϊῃϑ πᾶπὺ Πευϊεσοηοῦο ἜΧργοϑϑίοῃβ; δηά 115 1 ΓΆΓΥ 

Δπη 165 ἀγα ΠὮ 4128.29. ηοῦ ἢ 4116.23 οὐ ,25.,- - 45, ὁ 55} 

209 2612 4,122. “4 ἔλοτο «σογας)] 1.6. τὴς Ὠευϊεγοποηγίο ἀϊ5- 
σοοῦγθας. Ὀ1Π1π|. Οες1, ὙΝν ἐσίρῃδὶ, μοννανοῦ, συρροβεα ν. "5: τὸ 

ἢάᾶνο ογπιδά πε οἷοβα οὗ ἰῆς βδπιὲ ἥπδὶ δογίδίογυ δάάγεβϑβ, ἴο 

ΜΒΙΟἢ ΤΠ δΥ σοπ)]δοΐαγα 4139:29 το ἤανεα Ὀδδη {πε ἱπιγοάδυοίίοη (οη 

2138); δηά γοΐογ αἱ ἐλδϑα τοογἧς (5 ἴῃ 4138) ἴο (Πϊ.---Α 7ςγαο]) 
11.--4θ, δ. γομ λϑαγέ 0] ἴ.6. ρίυσ ᾿ἀφοα ἔο, ραν αἐξορέζον 0 
(νοῦν προσέχειν), ἴπ6 λσαγέ Ὀεϊηρ' [Π6 ογρᾶη οὗ υπάετγεζδπαϊηρ 

(4329) : 5801 5. 9322 ΕΖ. 40; ἔχ. ο311 5. 2555 (5α. δι); οὗ. (στῇ 

ΓΦ) Εχ. 733.2 5. 1.329 αἱ.--- Ἡηογοτοΐέ 7 ἐσοίεν αραΐτιοέ γομ] 56Ὲ 
2 Καὶ. τγ16 Νεῆ. οδ, Νοῖ τηδὸόο (ΕΝ.): Οοὐ᾽ 5 ἴανν 15 νίεννεά ἃς 

ἃ ἰαϑ! πιοῦν ραΐρδέ Ὠυτηδη δίῃ (οὗ οὐ 45). Οοπιρ. {πε 8050]. 
ι56 οὗ (ῃς νετ ἴῃ δπιρἤδες οὐ δαγηθϑί ργοϊθϑδίδεοη, ἰῃ ροριᾶγ 

ἰαηρυαρα αη. 4281 Κι 233, ἀπά [ἢ ἃ σαϊρίοιιϑ βθῆβε δος. χω 

Ῥϑ5. βοΐ 8193.-- - 7 λὲς Ζ4».] 819 δηὰ οὔεῃ (οη 438).--- 7 2αξ (419) γε 
γᾶν ἰαν ἐλόρε ας ὦ σλαγρο τῤορ γΟ" 7 οπηάγον, 707 ἐλόνι ἐο οὗδογυε 

ἔο ἐο (51) αἰΐ ἐλδ τοογαῖς Οὗ ἐλὲς ἰαπτο (1858)} [6 νεῦϑα ἱπουϊοδίεβ, 
ποΐ αδἰϊζοηϊςοη ἴο ἴ86 Ὠδιΐ. ἴανν, 825 βδιισῆ, Ὀυς τῆς ἀπῖγ οὗ 

ἱπηργ ϑϑίηρ ρου [Π6 τιϑίηρ ραηδγδίοη (οἷ. ΟἿ «119. 4113), (οτ 

ργδοίίσδὶ ρυγροβεβ, ἔπε Ἄεχπογίδιίοηβ δοσοῃρδηγιηρ ἴ1.--47. Σὸν 

ἐλαΐ ἐς ποέ α ἐλέη ἐοο οριῤέν 707 γομ]ῇ ἴῆε Πευΐϊ. ἰᾶνν ἰ5. ποῖ 

ΒοΟΠΊΘ Πιηρ᾽ πηννογίῃυ οὗ γοιγ τεραγά, ηοῖ βοπιοῖμιηρ 50 ἀ6ςι- 

ταΐα οὗ πιοταῖὶ ἔοτοα δηά νδῖιια ἰπαὶ γοὺ οδῃ αβογά ἴο ρυΐ ἴἰ 

αϑιάθ ψ ἢ ἀϊδάδίη. Οη ἰμ6 οοηίγαγυ, [ἴ 15 γομ7 Ζϊ76,---ἰῆε 

ουπάἀφϊοη οὗ γοιιγ πιούδὶ δηα πιδίοσγ αὶ νν6}1- Ὀοϊηρ' (2030; 56εὲ 

οὐ 4}).---( πᾶ ἐλγοιοὶ ἐλὲς ἐλίρρ γὲ τλαϊΐ ῥγοίοριρ ὅανς, Φ.] 
{π6 παῖιιγαὶ Ὠειυίξζοσοπογηῖο βοαιϊοὶ οὗ ““γοιυγ [16 : οἷ. 4020 δηὰ 

ου 436... -γλίίλον γ6ὸ α7γὸ ῥαςεῖρρ' οὐδ, ὅσο. 438: 5] γῖγ 6ὶ 
δηά ἔγεαυθηῖίγ. 

48 δῶ, ΜΟΒΟΒ 18 σοιηχηδηἀθὰ ἰ0Ὸ ἃβοθιὰ Μουπὺ ΝΘΌΟ, δηὰ 
νἱονν απ 881, ὈΘΙΌΣΘ 86 ἀ168.---Τ 5 ραβϑαρὲ Ὀεϊοηρϑ ἴο Ρ, {6 

τι οὗ ψῇοβα κσίν]ε (σε ἴῃς ποίθ5) ἀγα ὑηπιιϑίδκαδθ. [{ 5 

ἃ ἀυρ]τοαΐα, Ξξοπιοννῆδίὶ Ἔχραηάσδά, οὗ Νὰ. 2712:1). ν ΙΟἢ ἰ5 Ἰηἴγο- 
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ἀυοίοτγγ ἴο Ρ᾽5 δοοουηΐ οἵ ἴδε ᾿Ἰηϑττυτοη οὗ ̓ οβῆμά (Νιι. 271Ὁ-33), 

85 6 ργδϑθηΐ ρα55 8 ΡῈ 5 ἴο Ρ᾿5 δοοοιηῖΐ οὗ πα ἀδαίῃ οὗ Μοββϑϑ, 

σοπίδιπαά ἴῃ ρᾶγίβ οὗ ο. 24.- Τἢα δάαιποηδὶ πηαϊίεσ σοῃϑβιϑίβ 

Ῥτποιρδῖν οὗ πιογα ραγίϊοιϊαγ ᾿πϑίγιυσιοηβ γεΐδίινε ἴο Μοββϑϑ᾽ 

δϑοθηΐ οὗ Νβϑῦο. 

Δ Βείδενγ [Πς ἀρ] ςδίίοη 15 ἴο ὃς δἰἰγιθυϊεὰ ἴο Ῥ Πιπιδεί, 1ι85 ἀποογίδίῃ : 
ἴῃς τερει ἴοη οὗ ἃ οργερματαὶ ῖ5 ἠοῖ ἴῃ 15 υϑιι8] τϑδηπεος (οἴ. Ὠ111π. Ρ. 170). 
Αἱ (ἢς βδπιδ {ἰπ|6, ἱπ πε ογἱρίη δ] ργιθϑὶν ἀοοσουπιεηΐ (Ὀείογα 115 σοι ηδίϊοι 
ἢ ΤΕ δηὰ [ 1.), με οοπιπιαπά οὗ Νυ. 273} ννἢ}} πᾶνὰ δε βεραγαῖεά 
ίγοπι ἰἢς ἡδτγγδίϊνε οὗ [15 Ἄἀχοουίίοη ἴῃ Ὠζ. 24 ὉΥ Νὰ. 28-21, ραγίβ οὗ Νιι. 22, 

Νυ. 422-26 Πι. 1:8; δπά ἃ γερειείοη οὗ 15 ἰδγπιβ, ΨἹ ποῦς ραγίϊουϊατγ ἰη- 
δἰγυοίίοηβ ἴο Μοβθϑ, πιδὺ ἕανε Ὀδοη ἀεεπηεα, υπάος ἴΠ686 οἰτουπιδίδηςοϑ, 
τοῖ υπηδιυ84Ὁ]ε (οἷ, Δ 611. ὥὥριῤ. ἢ. 115)ὲ. Τῇ! ἰ5 ἴῃς βἰπιρὶεβὲ βυρροβί(οη. 
Αςοοτγάϊηρ ἴο οἴπετγα, (ες ἀυρ !οαἰίοη 15 ἄυς ἴο ἃ ἰαΐεν ῃαηΐ, ἰΠςῸ πιοῖϊνε ἔονγ 

ἰῖϊ Ὀεΐηρ {πε ἀϊδίαποε ὃν ψνῃϊοῦ, θη Ῥ ννὰ8 Ὀγοΐζε θρ ἕοσγ πὸ ρυγροβε οὗ 
Ῥαΐηρ σοπιδίηεα νυ 1Ε δηὰά Ὠι., Να. 2713:}4 τνδβ βεραγδαίδβά ἔγοπι [πε ἡδγγα- 
ἔνε οὗ Μοβεϑβϑ᾽ ἀεδίῃ ἴθ Ὁι. 34. Τῆυ5 Π111π|. οοη͵δοίατεα παι Ὠ1. 4248: 
οὐὴρίπα!γ βιοοά Βεσγα Νυ. 27.2.16 κἰαπα5 πον, δηὰ (πδὲ ἴξ ννὰ5 γοπιονοά ἴο 
115 ργεϑεηΐ ροϑβι(ἴοηῃ, 85 8η ᾿Ἰηἰγοάμποϊοη ἴο ο. 34, δἱ πε ὅπδὶ γεάδοζίοῃ οἵ πα 
Ῥεηΐ., δῇ δὐγίἀρτηεηῖ, βυβῆοϊεηξ 45 δὴ ἱπιγοαιοϊίίοη ἴο Νιυ. 2715, θείην; 
Ρδςοὰ ἰπβίοδα οὗ ἴὲ δὲ Νυ. 2715}; Βαςοη (7 γε 7γασέξίον, ῬΡ. 220 ., 
268) [πη Ὠϊ. 4245:2 Δῃ ἐχρδηβίοη οὗ Νυ. 2715. ἰηβεγίεά Όγ «4 ἰδίογ 
ΡΥ ϑῖν μΒαηά, ἔος (ἢ βϑαπιὸ ραγροβε, Ὀεΐογε ο. 34. 

48, Ο» ἐλὴς τοϊδατησ ἄαν (ΠΊΠ ΝΠ ὉΝ}2)] ἃ ϑἰδπάϊηρ .ὃχ- 
ργαϑϑβίοη οὗ Ρ᾽5 ((η. γ}8 1.738. 36 ὃς.) : 566 2.0. Ζ. Ρ. 124, Νο. 12. 

Τῆς ““ἀδν᾽" τείεγγεὰ ἴο νν}}} θὲ [πδὲ ἡδηιδά ἰη 18 (4150 Ρὴ), τυ βίοἢ 

'5 ΡγοῦΔΟΪΥν ἴο Ὀ6 τεργάβά δ5 ἰΙἀδηϊοδί νυν ἴπῈ οαα ἴο ψὨΙοἢ 

Ῥ τγεΐους {πὸ ἰαννβ δἰαϊεα ὉγΥ ἢϊπὶ ἴο ἢανα Ὀδεη ρίνεη ἴῃ ἴπ6 

ϑίαρρας οἵ Μοδῦ, Νιυ. 4450--4613,- 40, ΟὉ τ ο ἐλῖς ηιοιεριίαίρ 

οΥ ἐλο ᾿Α4δᾶγί»] υσγδαζίηε ἃ5. Νιι. 2713, ὙΠ ““πιουηίδϊηβ οὗ ἴδε 
᾿Αρᾶσγίπι, ἰπ ἔγοπί οὐ Νεῦο " δὲ πιεηιἰοηθά αδἷβο Νιι. 335: (Ρ), 
8ἃ5 ἴΠ6 α5΄ 5ἰδίίζοη οὗ ἴπῸ ϑγδοὶ 65 Ὀεΐοτε πον γοδομϑά {6 

“ἐ ϑίαρρεβ οὗ Μοδρ᾽ (ου 241). Οοπιρ. εγ. 2222, Τῆς πᾶπια 

--Ρτοόοροῦὶγ, πὸ ἀοιυδί, πιοαηϊηρ, “οὗ ἰῇς ραγίβ. Ὀεγοπά".-- 

ἌΡρΘδῖβ ἴο αν Ὀδεῆ δρρίιεα ἴο ἴῃ γτδῆρξ οὗ πιοιιηΐδιης 

“Ῥεγοηα᾽" (1.6. Εαβδὲ οὔ Ϊογάδη, ἴῃ ψ μοῦ Ναῦο ἔογπιηεά ἃ 
ραγίίουϊαν τ άρα. “2ν8 (γυΐϊη5. οὔ “Αδᾶγίηε ννὰβ [πε πᾶπὶὲ οὗ ἃ 

βίδίοη οὗ [6 [5γδθὶ [65 ἰῃ {π6 ὨΠΙΡῊ ρτουπά 5.Ε. οὗ Μοδῦ (Νιι. 

2111 χ,4.-- - -ζὕκίο Μομνιξ Λοδο.. .. οπέζηρ 7ογίολο] [656 ννογάβ 
ΑΓΘ ποῖ ἴῃ Νὰ. 27}2.. 566 οἡ 34).---ὔῦέ ἔλθ ἰαπα οΥΓ οαδ)] ἴμδγε 

"15 Ωη0 οσοδϑίοη ἴο δἰίτρυῖα ἴπ656 ννογάς ἴο ἃ αἰ θγοηΐ βοῦυτοο; 
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ἴογ [πουρἢ Ρ' 5ρθακϑ Παδδιϊιδ!γ οὗἩ ἰϑγαεὶ 8ἃ5 ὀμεοαρηῤεα πὰ ἴῃς 

“ϑίαρρεβ οὗ Μοδρ᾽ (οἡ 34}), Νερο ννᾶβ ποῖ ϑιϊπαϊεα 1 (86 

]ογάδη νδίϊθυ, 50 [δι βδοπὶα πιο ρϑηδγαὶ ὄχργοϑϑίοη ψου]ά 

ηδίυγα! γ ἤᾶνε ἴο 6 δπιρίογεά.----{π0ὼ 566, ὅδ. ὨεδΥῖγ 5 Νὰ. 

2712, Ηοτα (45 αἷἶβθο ν.Ὁ32) ν)ὴς 15 υδεὰ ἔογ “"1,᾿ δ5 γαρυϊαγίγ ἴῃ 

Ρ (}.Ο.7. Ρ. 127. Νο. 25): Πῖ. υ865 85 γερ  ]γγ ἴῃς οἴποσ ἔουπι 

δὲ (1.280. ρΡἢ1]. η.).--- Ἡλολ 7 ανι ρίυϊηρ 20] Ἔχϑοῖν 45 [μὲν. 
1433 2410 2:2 Νιι. 122 152 (Ρ).--- 2 :Ὸ» ἃ ροσεοϑϑίοη (π:π|}}} 8ἃ5 ἴεν. 

143., δηά οἴδη ἢ Ρ' (2.0. 7. Ρ. 125, Νο. 22). Ὦ ἴη ἃ 55|π|1}δγ 

βϑοηΐδθποα νου ]Ἱά ι156 "55ὲὲ ἔοτ "8, ἀπά ψνόουἹά δηάδ νυτἢ ““ἴοῦ δη 

ἱππογιΐδησα "ἢ (ΠΡ π)Ὁ) ἰηδίεδα οὗ ““ἔογ ἃ ροββεϑϑίοῃ ᾿ : 566 4321 

1019 )οἱό 2138 244 26]͵--ὅ0. 4πὼ αἴθ, ὧὥ ο. Νὰ. 2718, (πουρἢ 

τῆογα ὈΓΙΘΗ͂Υ ἐχργοϑϑοά, ἀρίεαβ ΨῈΠ [15 νοῦβα ἴῃ βυρϑίδησε.-- 

Απὦ δὲ ραἐλογοά ἰο ἐὰν γαέλεγς ζίμ) ἃ βἰδπαάϊπρ' ρῆγαβε οὗ Ρ᾽ς 

(η. 258 2529 Νυ. 2024. 26 2η)18.4132 α1.}; ηἠοΐ ἐουηὰ 1 δὴν οἴδοῦ 

νυτῖῖοῦ (2.0. 7. Ρ. 126, Νο. 25 δ). Οη (ἢε τεπά. μαλογὴς ζύη, 5εὲ 
δεῖονν.---ἶν 07, ἐλθ τηομριξαϊη) 50. (ἴῃ 815 ἀπ] ογάετ) 

αἰνναγθ; 866 Νιι.. 2022. 21] 2148 4437. 41} (41 Ῥ) ΤΠ ἴα ἰ5 

υηοοτγίδϊη, ἴπ6 Ἰἀδητβοδίίοη νυ 16 Ό61] Ναῦι Ηδγᾶη, 4 [{᾿{{|6 

ΟΥΝν. οἵ ῬΡῬεῖγα, Ὀδίηρ νοῦν ἀουδίδι! : 566 Ὠ1Π1π|. οη Νιι. 205"; 

Τταπθι]}, Αἀαωὠρολεδαγμεα, Ὁ. 1288. (ννῆο {π|ηκ5 οὗ [6δε] 

Μαάιυγα, βοπὶα δο πιῖΐες ΝΥΝ. οἵ Εάοπ); Βιυΐὶ, Οϑεελ. ἐἄδγ 

Ξαονεΐδν, Ὁ. 22 ἴ.----81. Βόσατδο γὸ ὄγαζε γαϊίὰ τοδὶ πιο, ὅσο. 
Νιυ. 27.488. ἀρῖξοβ ἴἢ συὐϊδβδίδησο, πα ρδγϊν πῃ δχργαββίοη. 

ΟνὉ ἕο δγεαῖ ,ατ (ἈΝ. ἐγοςῤαξοὴὶ ι5 ἃ οτά Ὀεοϊοηρίηρ ΟΒΙοΗ͂ν 

ἴο πε ργίθϑΕἶυγ ρῃταβθοίορυ, δπὰ ἔουπά πιοϑίϊν τῇ Ρ, Εζεῖΐ., 

δηά ΟἾγ. : 566 6.9». [νεν. 515. 1 (62 Νυ. 4116 7.05. γ1 (Ρ), 2216 

(2.0.7. ρ. 127, Νο. 43; Ρ. 503, Νο. 3).-- τάς (ἼΠ)}] 45 
ΓΕΡΌΪΑΥΙΥ ἴῃ Ῥ (νῆο γαγοῖὶν υ565 {Π6 5γη. 21, νῃῖοῃ Ὁ ρτγαίογϑ: 

οὗ. οὐ 1532).---Ζ δ τοαίογς 97 ἡεγίδαίλ- Καάεεῖλ ([λ6 οοπέσρέξοπ 

97 Καακος})}} 50 Νὰ. 2719 (Ρ), ΕΖ. 4.7.9 4828; οὗ, 2ὴλ6 ποαέενς οἵ 
Μογίδαλ, Νυ. 20ο}8. 3 (Ρ), Ὁῖ. 2428 9, 818 το 6521.---7}6 

τοἱήσγηισος οὗ Ζ1,)] ἃ ἀδβδιρηπδίίοη δε οὐἱν ὃγῪ Ρ' (Νυ. 135 

80. ΟἽ] ἴῃ Αγδρ. 'σ» ἰ8 δαίγμμς δῃὰ ῥαέγωεῖες ; ἴὰ ἩςΌ. ᾿ξ σοπηγηοηϊν 

τι6 8118 2εοῤῖο. Ιὶ ϑεοπι5 (δι ἴδε οτὶρ'. πηεδηΐϊηρ οὗ πῃ ννογὰά ννὰ5 “σέλεγ: 
2ίη, τεϊαϊηδά ἰπ ΗςΌ. ἴῃ (Π6 ἵννο ρῆγαβεϑ ὅδ ραΐλεγεα ἴο, πὰ ομέ οἵ ὕονι, 
οὔθ᾽ 8 Ὁ, Ὀυϊ υϑ. ἴῃ Ηςῦ. νἱάεπεα ἴο 2εοῤῖο, ννὩϊα ἴῃ Αγαῦ. ἰδ ὑτ5 
πλιτονοα ἴο Μαλδοτὶ 5 δνροίλενγ, απὰ μαΐδεγὶ ς δγοίλεγ᾽ὶς ελήϊάνεν. (ΟἿ. ἈΝ Φ,Ή. 
ἰὴ τῆς αὐιιηρεη Λ᾽ σελ γίολέφη, 1803, Ὀ. 480. ὶ 
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20] 2715.}6 ,,36. χ243 7ο5. 1517; οἵ, Ζίη, Νι. 244 [ο5. 1537). ΤΠΘ 

5116 οὗ Ζίη ἰ5 πηκηοόνη; Ῥὰΐ {Π6 υ56 οὗ ἴΠ6 Θχργαϑβϑίοη 5ῆον5 

(Πδι {πΠ6 ““ψ]άδτη655 οὗ Ζίη ᾿" πιιιδί αν Ῥδθη ἃ πδηια ἔογ (6 

σοι τουηά, οἵ ηδα, Κδάβϑῃ (οἴ, Νὰ. 243236; δηά 566 οἡ 13). 

--δαποξίποα »ι6 "οζ] οὐ ἐγοαξεα ηι6 ποί ας λοῖγ, ν]Ζ. ΌῪ ραγϊηρ' 
Με {Π6 Ποηουγ δηά γοϑρθοῖ ψῃοἢ ἀγα ΜΥ ἅϊαε: οἷ. Νιι. 201}2 

2714. ΤΠ νογά 15 Ῥσοῦ. οἤοβϑβη οὐ δοοοιηΐ οὗ ἰῖ58 δϑϑοῆδποα 

ἢ Αασάεελ. ῬΙΑγΒ οὐ ψογάβ ἀγα γάγα 'ἴὴ Ῥ; Ὀυΐ [ΠΟΥ οσσυγ 

ΟὐσοδβίοηδΙγ, 6... ἡ. 178 1} Να. 183 2018 (““σοηϊεηαδά ἢ).--- 

δῶ. Τὸ [Π]5 νοῦβα ποίῃιηρ' οογγαϑροηαάβη Νυπθαγϑ.--- Ζ οι σλαϊΖ 

οἵ. 2 Κι. 216 ("βὰν ϊηι Ξ3ὄύυγει α ἀίδίαημοσ᾽"), 433 “56 (ΕΝ. “δα 

ΟΠ). ““Βεΐοτα ἴδε" (ΑΥ., ΕΝ.) 15. ποῖ ἃ ρΡοοά γεηάοσίηρ. 

ΧΧΧΙΠΙ. ΤῊ|0 Β]θΒ81ηρ' οἱ ΜοΒθ8.---Τ Τῆς Βοσορ οὗ Μοβεϑς 

οοηδίβίβ οὗ 4 βεγίεβ οὗ Ὀδηθδαϊςιοηβ, ογ εὐἱορὶθβ, ργοηουηοσδά 

Ὥροη (ες ἀϊβεγεης {γῖῦ65 (ϑἰπιθίοη Ἂχοερίβά), ν. 6356. ἢ δη 
Εχοτγάϊιηι ν.2.ὅ, δηά 4. οσοποϊυπίοη ν.3629. ΦὝΠα αδἷηὶ οὗ {Π6 

Ὀ]6ϑϑίηρ ἰ5 ἴο 5] ΡὭΔ4]1Ζε βδοπια αἰϊβιεϊποῖνα ἔδαΐϊιγα ἴῃ [ῆ6 οἤατγ- 

δοίοσγ, οὐ οσουρδίίΐοη, ΟΓ ῬΘοΟρΤΔρΡὮΙοδΙὶ δἰζυδίίοη οὗ δδοῦ ἰσῦ6, 

ἢ Δ᾽] υϑἱοη, ΌΥ ρῥγεΐθγεποθ, ἴο ἴπθ Ζλδοογαΐξίο ἔπποῖίίοη α15- 

οδαγρεά ὃγ ἴἴ ; δηά δ {πε βδαπια τἰπ6 ἴο οαοἰεῦγαϊα {π6 ἐδ] οἱγ, 

πιδίογι δὶ δη βριγιίυδὶ, οὗ τπ6 ἡδίίοη ἃ5 4 ᾿νῃοΐε, βεοισγαά ἰο ἰΐ 

ΟΥΡΊΠΔΙΪΥ Ὀν ]εοναῆ᾽ 5 ροοάηῃδβϑβ ἴῃ ἴῃς ψ]]]ἀαγπθβϑ5 (ν.3-δ), δηά 

τιδϊηϊαϊηοα αἰἴαγνναγάς, Ὁ ἃ σοπίϊημπδπος οὗ Ηἰβ ρῥγοϊθοϊίηρ 

οᾶγθ, ἴῃ 115 ἢοπη6 'η (δηδδη (ν.36.29), [Ιη σεησδίαὶ ομαγδοῖεγ, ἱΐ 
ΓΟΒΘΠΌ165 [6 ΒΙΘ6βϑίηρ οὗ Ϊδοοὸῦ (ἀη. 401.:327; υὲ ποῖα ἀγα 

ΒΕΝΟΓΔΪ πιοῦα οὐ 1655 ποΐθνουίῃνυ ροϊηϊβ οὗ ἀϊβογθησα. (1) 1ἰ 

ἢδ5 δὴ Ἔχοζγάϊιπιὶ δηα σοποϊ υδίοη, αἰβποι ἔγοπι [ἢ6 βεραγαίβ 

Ὁ] βϑίηρβ, 'ἢ ΠΟ (Π6 ρῥτγοπιποηΐ τπουρδὲ 15 ἴῃς ταϊδίίοη οὗ 

{Π6 παίΐοῃ 85 ἃ νῇοϊε ἴο [επονδῆ, δηά 115 πιδηϊοἹ]ά ᾿ηἀεριεδά- 

Ὧ655 ἴο ΗΙ5 Ὀουηΐγ; (2) πε ὈΪαβϑίηρβ ἀῦα ΠΟΙ αδιορΊβίο 

(οοηΐγαπὲ αη. 4057. 1416); (4) {Π6 συ θ]εοῖ οὗ ἃ Ὀ]ββϑίηρ 15 οἴδη 
βοηα ἔδαΐζυτγα οὗ ἃ ἐλεοογαξίς οματδοῖοσ (ν. 5.10. 12. 19. 214.6, 26.237. 39) 
ΘΘΡΘΟΙ4 ΠΥ βιιοῖ 45 οτἱρηδίεά, οὐ νοῦ βεουγοά ἰο ἴ5γδαὶ, ἴῃ [8 

Μοβαὶς δρὲ (ν. 3.5. 8:10. 16. 31. 2τ5.ἃ); 1ῃ (ῃ. 40 186 σδοτζαν τεϊῖοη5 
οὔ [Π6 {τδ65 ὔὰὸ ἔδγ πιογὰα ργοπιηηδηΐῖ, ἀπά ἴπογα 15 πο γοίδγεοποα 

ἴο {π6 οἰγοιπιδίδηοαβ οὗ {πΠ6 Μοβαῖς αρὲ; (4) ἴδε {γε οὗ 

Θἰπιεΐοη 5 ἀπηοίϊοοά ; (5) Θδοῦ δ] εβϑίηρ, ἜἌχοερί ἴΠ6 βγϑὶ (ν.), 

25 
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15 ᾿Ιηἰγοάιποεοά βοραγδίοϊυ Ὁγν ἴῃς παγγδΐογ, βρεακίηρ 'π ἢϊ5 οὐνῇ 

Ῥείβοῃ (85 ν.8 ““ Απά οὗ [μον ἢ βαιά... .). Ὀοιηρατγεά, 85 ἃ 
ψ Ὠοΐς, ἢ [Π6 ΒΙεςοίηρ οὗ [δοοῦ, (Π6 Β͵Θσϑίηρ οὗ Μοβϑϑ πᾶν 

Ὅς 5αά ἴο Ὀ6 ρἰζοπαα ἴῃ 4 πίρδεγ αν; (6 ἴοπα 15 πιογε 

Ὀυογδηῖ; τ[Π6 δἴἥιδηςσο, οὐ οἴμπογ ἀϊςεϊησῦνα οπδγαοίοσ, οὗ ἴδε 

νΔΓΙΟΙ 5 ἰγὶῦα5 15 ρογίγαγθαά ἴῇ πιογὰ ρ]ονιηρ οοΐοιιγα : 6856, 

γδηα.}} 1 γ, δηά σοηϊοηϊτηθηΐ ἀγα ἴΠῸ ργεάοπιηδηΐς ομαγδοίεγ- 

5195 οὗ ἴΠ6 ἀρ. Ὁ ὙὍΠα πιοσὶ σαϊϊθηΐ ἔδαζιγος ἀγα [Π6 ἰσοϊδίςοη 

δηά ἀερτγοσϑίοη οὗ [υἀδῇ ([Π6 ποίϊοθ οὗ νῇῃϊοῖ, ν.ἴ, 15. Ὀτιεῖ, 

δΔηα νοῦν ὑπη11Π| [Π6 ννᾶῦπὶ εὐἱορῪ οἵ ὅη. 495.12, ἴῃς Βοηπουγ 
δηά τεϑρεοῖ τ ννϊο [(Θν] 15 νοννεα (οοηΐγαςε [Π6 τηϊηδίογυν 

ἴοπε οὗ 6η. 4957), (Π6 Ξἰγεηρὶ δηά βςρεηάουγ οἵ [6 ἀουδῖε 

{ρα οἵ ]οβερῖ, ν.15.:17 δηάδ ἴῆ6 Ὀυγδῖ οὗ σταίεξυϊ ἐπί μυκίαϑπι 

ἢ νὨοἢ τἢ6 ροεῖ οεἰοΌταϊος ἴπ6 ἔοσίυπα οὗὨ 5 ηδίίοη, βεῖι]εὰ 

δηα βϑουγο, τῇ (Π6 αἱὰ οὗ 115 αοά, ἴῃ 15 Ῥαϊδϑεηιδη Ποπις 

(ν.36:2). Ἐηληϊσοθησα5 οὗ αη. 40 ἀρρεϑδῦ ἴῃ ν. 5.16. 33 (566 τπὲ 

ποῖία65). 

Ῥαίε ὁ ἐλε βἰοεοίριο. ὙὍῃδ ΒΙαβϑίηρ σοηΐδίη5 πιο ἴδᾶπ 

οὔδ ἰηάϊοδίίοη ἐπδὲ 1 15 ποῖ Μοβαῖο. [{ ἰ5 ἱπογϑά:ϊα ταὶ ν.᾿ἢ 
(΄ Μοβεβ σοπιηημαηάθαά μς ἃ ἰανν ἢ οουἱὰ ἢᾶανα Ὀδεη ττιδη 
ὉΥ Μοβεβ; δηά δνϑὴ τῃπουρῇ (45 15 ἄοῃβ ὈΥ Νοϊοϊ, Ρ. 45; 

ΠεϊΖϑοῖ, ΖΑ 2. τ88ο, Ρ. 508) ν.᾿ Ὀς τεϊεοϊθα 845 ἃ ρῖίοβϑβ, 

(Π6τα τοπιδίη οἵπεν ἰγαὶΐβ νοῦ 1 15 αἰ συ] ἴο τοσοοποια ἢ 

ἢϊ5 αθιοιοβίρ. Δ᾽ .21. 38. Ἰοοῖς Ὀδοῖς ἴο ἴπΠ6 σοπαιοβῖ οὗ Ῥδῖος- 

{{π6 845 26Ξ:έ (“"“4πῶ7 λ6 ἤγαυο ομέ τῇς δηθηιν ἔγοπὶ Ὀεέογε ἴπεε, 

απ φαΐ, Ἰ)εβῖγζου ; 50 ἴϑγδοὶ ἕπσοὶξ Βοουγε ΪΥ ὑροὴ ἃ ἰδηα οὗ 

οογῃ δηὰ ψἱηςα," δχο.); 7 ν.12. 19:28 βοογιῦς σῤεοῖαί σἜΕΟρΡΎΡὮΙΟΔ) 

οὐ οἴποσ οἰγτουπησίδησας (ν.31 (Π6 ραγὶ ἰδίζθη ὃν δα ἴὴ {δε 

οοηαποβὶ οὐ Οδηδδη), ψἸ ἃ ραγίουαγ  ἡοΐ τϑι8] θη ἴδε 

Ῥτορἢαδῖβ ἀύὰ ἀδοϊαγιηρ (ἢ ἔπΐαγε; δηα ἴπ6 ϑιίθηοα γεβρεςσῖηρ 

5. (οηίγασί ἔογ ἰπβίδηςα ν. δ} (1,ονὶ, ]ἤονδῆἢ᾽ 5 δ 8] πιϊἰσῖοτ) ἢ σα. 
4957 ([μονὶ ταργοδοπεά ἔογ 1[5 νϊοϊεηςς, δηὰ βοδίίεγεά ἴῃ ϑγβϑεὶ ίογ ἃ ῥα ;- 
πιθηΐ) ; ν.}2 (Βεηϊαπιίη ἀννε! ηρ ἴῃ ἰγαπαυγ υὑπάον [εμονδἢ 5 ΞὨε]ιεγὶ 
σι απ. 492 (Βεηϊαπιη ἃ νν οἱ ἢ, ἐνεσ δοῖϊνε ἴῃ ἴῃς ρυγϑυϊς οὗ ρὑγευν); νι τ 
(1 οβαρὴ δὴ τη 5581}140]6 πα Πγὺ ροννοσ) ἢ ἡ. 493 (]οπερῆ, που ρΡ ἢ πιδιη- 
ἰδἰηΐηρ, ἢ͵5 ροβιξἴοῃ, βογεῖὶν Ὀθβϑεῖ ὉΥ 065); ν.}8}9 (Ι5ϑδομαγ ΠΆρΡγ ἴῃ ἐξς 
ρΡεαςεΐαϊ οουπηίγυ 116) νὴ ἡ. 4914 (1Ι5βαοπαῦ πιοοκεά ἔοςγ 115 ἰμάοϊεηςς πὰ 
δ᾽ αν: ϑἢ βυθπι)ϑϑίνοπθϑϑ ἰο πε ἔογεϊ ρηοτ). 

Ὁ ΎΠα5ε ἴθηβεβ οδηποίῖ Ὅς παΐυγα!ν υπἀεγβίοοα 85 ““ργορδεῖῖς ᾽  ραϑςῖϑ: 
ς΄. Ὀτ. 8 82, ννἢ τῆς Οὖς. 
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ΘΙπηε ΟΠ ΡΓΘσΊρΡΡροβαβ ἃ ροτοά, ᾿νῆδη (45 ννὰβ οαγίδιηἷν ποῖ {πὸ 

ο856 111} σοῃβι ἀΘγΌΪνῪ δέϊοεσγ ἴπ6 Μοβαῖο ἀρὰ: οὗ. ]ιἀ. 18) 1Π6 

{ρὲ νᾶ δρϑβογρεά ἴπ πἀδῃ. Νανεογίποίθθβ, τπουρ ἢ ποῖ 

Μορδῖο, {π6 ΒίἪβϑϑιπρ' 5 σογίδι ἱγ δηοϊθηΐ, ἱπουρἢ τ᾿ 15 αἰ οι 

ίο Εχ {Π6 ἀδίε ρῥγβϑοϊβεῖϊγ, ἴῃς Ὠἰϊβίογιοδὶ 4] 15 οπ5 οὗ ἴπ6 ροδπὶ 

Ῥεΐηρ εἰἴποσς ἰηἀδῆηϊῖα οὐ οῦβουγα, δηά ἔδησε δῇογαάϊπρ' ΓΟΟΠῚ 

ἴον ἀϊνοεγρσεηΐ σοποϊπϑίοηβ. ὙΤῇα ΒΘ βϑίηρ᾽ ΡΓΟΘΌΡΡΟΞΕΘΒΚ ἃ ρεγοα 

ψ ἤθη Βουῦοη Ππδά ἀνίπαϊοα 'π ηιιπηῦοῖβ, δηά δϑἰπιοΐοη δαά 

οαδϑβϑά ἴο δχίϑί 85 δὴ ἱπάδβρεηδεηΐϊ ἰγσῖρθ, νεη [ἢ6 ἘΓΙΡ6 οὗ [(δν] 

ΜᾺ5 ΑΓΙΓΉΪΥ ταϑρεοϊθα (ν.8.11}), ψ ἤθη [Π6 Τεπρία παά Ὀδθη 
0111, ἀπά ννᾶ5 τεραγάδά ἢ αθεοϊΐοη Ὀγ ἴΠ6 ρίοι5 νου ΠΙΡΡΟΥ5 

οἵ ]εμονδῇ (ν.12), ἤδη ἘρὨγαὶπὶ νας ἤοιιγϑῃίηρ᾽ δηὰ ρονναγέῃ] 

(ν.13:-16. 11ὺ δηά Ζαρυϊαη δηά [5ϑδοῆδγ σοϊηπθγοῖ ἢν ργοβρογοιιβ 

(ν.19.4)., Ἰυάδῃ, οα ἐπα σοπίγαγυ (ν.7), νουά ββθῆὶ ἴο μᾶνβ 
Ὀδδη ἴῃ βδοπὶα αἰ ΒΟΥ οὐ πεοά, δηᾶά (566 [6 ποί6) βενεγεά 

ἴγοπλ ἴπ6 γεϑῖ οὗ ἴσγδεὶ. Ὅδα οἰγουπιοίδησοϑ οὗ (Π6 ἡδίϊοη πιυϑὶ 

ἤᾶνα Ὀδθῃ νεῖν αἰβογαηῖ ἔγοπι ἔποβδα ὑηάδθγ ΏΙΟἢ [Π6 Θοηρ᾽ 

42:18 ψβ σοπιροδθά: π0Ὸ ἴἔγδαοβ οὗ ἰάοϊδίσυ, οὐ οὗ 5γδεῖ 5 

ἀδοϊδηβίοη ἔγοηι 115 1464]; τὸ ἔοθϑβ, (ἢγδϑαίεηϊηρ ἰσύδοὶ τῇ 

γα]η,---αἱ πιοσῖ ἴΠ6 411π5ϊοηβ ἴο ἰΙοοδὶ ὁσ οοπιϊηρθηΐ ἰσγου 65 ἴῃ 

ν.θὉ. το, 1οἀ. η0 Ψψοτγά οὗ σδηβυζα οἵ ταρσγοδοῦ : ν. 27:29 γδαν 6 

βαϊά ἴο Ὀ6 ΡάΓΆ116] ἴο 4218:14. θὰ οὐ 411 [6 πε η ΠΟΥ Πιβίογυ 

(ῃδὲ ἔΟΙΠΠονν5 (3255) (ἢ6 Β]εββίηρ' 15 ϑθηῖ. [1 Ὀγοαΐῃεβ [ἢ6 
ὈτρΉϊ δηά ΠάρρΡΥῪ βρὶ ὶ οὗ ἔπε βγῆ ογ πδγγαίνεβ οὐ Κίηρβ (85 

αἰ συ σῃοα ἔγομῃ ἴῃ6 Παυϊεγοποηγχὶο δά αϊτο5 τηδάθ Ὁγ ἴΠ6 

σοπλρὶ]οτ). ὍΠΗ ροτίοάς ἴο ψῃϊοῦ {Π6 ογζογία ᾿ι5ῖ ποϊεὰ πᾶνε 

ΘΘΠΘΓΑΙΥ Ὀδαη σοηδίἀογεά ἴο ροϊηΐ, ἀγα οἰἴΠαῦ οπμ6 5ΠΟΣΕΪΥ δἴζογ 

{π6 ταρίαγα ἀηάσγ τοῦ πὴ 1.,) Ἐ οὐ [6 πη α16 ἀπα ργοόβροίοιιβ 

Ραγί (οἴ. 2 Κι. 1436) οὗ {πε τείρηῃ οὗ Τεγοῦο πὶ 11. (ο. 780 8.6.) :ὖ 

" Θεξγδάογ, ΖΦ ρ1. 8 204; Ὀ111πὶ.; δ εκίρμαὶ, 11. 5ο. 
Ἵ Οταΐ, ρρ. γ9-82; ΒΙεθςκ, ΖΦ 52. 8 127; Κυσηεη, 2765. 8 14. 16; δυ55, 

1α 8 έἐδῖε, ἰῖ. ,χδο ἕ,; Θίδάς, σεδεῖ. 1. τδο, 152; Οὐγηι}, 8ὶ 12. 6; 5 πιεῖν 

Βαυάϊβ5:η, δρέοσίογέδπηι, ρΡ. 741.,) 266. Ἐτν. (ἢΠὲκέ. 1. 128) αβϑιριεαά {πε 
ΒΙεβϑϑίηρ ἴἰο {πε ἀρ οὗ ]οβϑίδῃῃ. ΚΚΙείπογί (ρρ. 169-175 : 58ο Κὄηϊρ, Σέ». 
Ῥ- 202 ἢ.) 55:95 ἴἰ ἴο (Π6 οἷοβδε οὗ {πε ρεγίοά οὗ ἴῃς Ἰυάρεβ, σοη ᾿υὐ δῇ 
4150 ραγεά ἃ ραγὶ ἀϊβέϊηςς ἔγοπι ἴπς οἴπογ ἰγθε5, απ τν58 γοϊδενοῖν πιο; 
1.55 Ῥγοπιϊηδηί ; ν.}2 Πα τοίογβ ἴο ἴῃς ἰεγγίίογν οἵ Βεη)απιίη ΌΠΟγΑΙΪΥ, 
οὈβεγνίηρ ἰπδὶ 411 τῆς ρῥγίποῖραὶ ρἷδοθϑ πδπιοά δἱ (15 [ἴπ|6 ἃ5 γε]! ρίουβ 
ςοηίγοβ (Βεῖμοῖ, αἷμα], Μίζραι, ΝοΌ) ψογὸ τ πη [19 Ὀογάογθ. Εἰ εῃηι 
(Σἰη1. τ. 414) Ρίαςθβ 1 ἀυγίηρ «6 τίνα! γν οὗ (ἴῃς ἴννο Κίἰηροπιβ οὗ Ὠανίά 
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{Π6 ᾿ηξεγπγχεάϊαία ρεγιοά 15 ᾿ππργορδαῦϊα οἡ δοσουηῖΐ οὗ ἴπΠ6 ϑγγίδη 

να τ5 (οἴ. Ρ. 246); δπά ἃ ἀδῖε ἰδίοσ {πδπ ἴπ6 ἂρὲα οὗ Τγοῦο δηι 
ὑνουἹά 6 ἀηϑιυδῦ]6 οἡ δοοουηῖ οὗ ἴΠ6 ΔηδγοὮΥ δηά τη56.{16- 

τηθηΐ ψὨΙΟἢ δηβυδά ἴῃ σγδοὶ δῇζογ ἢ15 ἀθδίῃ, δπὰ [ῆ6 ἀδρογία- 

ὕοη οὗ {πε Ν. δηὰ Ε. {{|ῦ65 ὉῪ Τιρ δι Β-ΡΊΊ σοῦ ἴῃ Β.Ο. 734 

(2 Κ. 1539). ὙὝΠετα βϑοηὶβ ἴο Ὀ6 πο 5υῇηοίϊδηΐς τοᾶϑθοη ΨὮΥ 

{π6 ἢτδὲ οὗ ἴπεβε6 ἀδίες σῃοιϊά τοὶ Ὀ6 δοοερίβά: ἘΞ ἀπάδοΓγ 

]εγοθοΐδηι 11., [5γδοῖ μαά ἴοο γϑοθηῖν τοοονογοά ἰἴβοϊξ, δηά 115 

Ῥτοβροῦυ (566 ΑπΊοβ, 24.552) νγχὰ5 ἴοο βυρεγβοϊαί, ἴο Ὀ6 οοη- 
(6πιρΙαἰθα ὉΚΥ ἃ ργορδεῖ οἵ εῃονδῃ στῇ (Π6 δαπιϊγαίίοη δηά 

βαϊϑέδοϊϊἯοη ψῇῃϊοῦ (ἢ6 ΒΙεδθίηρ αἰβρίαγβ.υ ὉΤῆε βυιρδίῃυ 

βδῆοννῃ ἔογ ἴπ6 Νογίπογη ἐγῖρθβ, δηά δβϑρθοίδιυ ἴπ6 οἹοινίηρ 

ουΐοργυ Ῥοβίονεα προ [οΞΕΡἢ,---ν 116 [υἀ δῇ ἰ5 ἀϊἸβηιισϑθα ἴῃ ἃ 

ἔενν ψογάβ, ψῖτἢ {πΠ6 τυ βῃ τπδὲ ἰἴ πᾶν Ὅ6 αηϊίεα ἴο τπ6 παίΐοη 
ΘΘΠΘΓΔΙΪΥ, ---ἰς δὴ ἱπάϊοδίϊοι (παὶ (6 ροοῖ γοργθβϑθηΐϊβ {πὰ 

Ἐρλγαύμεζε ροϊηϊ οὗ νίενν, ἀαηά [πὶ πα ὈεΪοηρ5 ἴο ἔπε Νογίδογη 

ἰπηράομ. [ὑ 5 πιοϑί Ὀγοῦδῦϊα ἰδὲ 1Π6 Βίοβϑίηρ ννᾶ5 ἴη- 

ἰοπ δά ἔγοηι (ἢς ἢγϑι ἴο ρᾷ55 υηάϑῦ Μοβϑϑ᾽ πᾶπιὰ: ἱξ 1ῃ]15 ννᾶϑ5 

(6 οαβθ, 1 ΝΠ] Ὅ6 πιοϑσὲ παίιγαὶ ἴο βιρροβε ἰμαὶ (κα {πε 

Ῥοσεϊοδὶ υἱίογαποθβ ροἱδοθᾶ ἴῃ Β4]84' δπὶ5 πιο ἴῃ Νὰ. 22--24) 

ἰϊ 5 ἴπ6 ροείϊοδὶ ἀδνοϊορπιθηΐ οὗ δῇ δποίεπὶ ρορυΐαγ ἰγδάι- 

(Ἰοη,} ὨΙοὮ, 85 11 τἰοοῖς σῆδραε ἴῃ 1π6 ροεῖ᾽5 Ὀγθαϑβῖ, γεοεϊνεα ἴῃ 

ρατίβ ἔπε βίδπιρ οὗ {π6 ἀρ ἰῇ ψῃϊοἢ ἢς ᾿νε ; δηᾶ (ἢ δἰπὶ οὗ 

ψμοἢ (Ὀ111π|. Ρ. 416) ννᾶ5 ““ἴο ταν {π6 παϊΐοῃ δηθνν ἀγουπά 

(πΠ6 Ὀδηηοῦ οὗ [6 Μοκαὶς ἱπϑεϊτυξίοηβ, δηὰ ἴο δυναΐκοη ἴῃ 1 ἃ 

δηᾷ ΙΞΒΡοϑβοίἢ (2 8. 2-4: ἢ ν.Ἷ οἷ, 2 5. 512); Οὐδ ΕΠ, ρ. 23, ᾿πο]ηθ5 ἴο 
πες βαα νίανν. 

5 Τ)η1.95, ἱἰπἀεοά, [πΠ6 ἔδπι]αν υ86 οὗ [6 ἰογηὶ εσυσηαρξ (ν.39) ρῥτε- 
ΒΌΡΡΟΞΒΕΒ ἃ ἰδίες δρὲ (οἷ. οὐ 45). 

ἐ Οὗ, ΝΝνεβίρβαὶ, 13. σο, “"1κῈ νεγϑαῖ 7 π6 8 αχρίίΐαυις ραγίαϊίεπιεπε αὐε 51 
ἰὰ ρἰὲςε ἃ ἴδαιυε]18 11 ἀρρατγίϊεπξ ἃ ἐξέ ἐοεῖξε δι ἰδσηἀοπιαίη πιόπις ἀὰ ΘΟ 5πιὶε 
65 ἀϊχ ἰτρθα5, δἢ 665 ἰδτηρ5 ἃ 184 ἔοϊβ8 ργοβρόγεβϑ οἱ ἀουϊουγουχ, οὐ 165 ἀευχ 
πιο (έ5 ἐς 1᾿πέγϊίαρα ἄς αν βοιυπαιίδίθεπε ἐποοόγὲ ἄς 56 γεϊοϊπάγε. [8 
ἔοστης ἀκ νοϑιι,---αἱ η’65ῖ ροϊπὶ 6 ρου παίυγο δ, ρυΐϑαυα ο΄ εβὲ ἰϑγϑεῖ αυἱ 
5 6ϑἱ βεραγό ἐς ]υἀδ,---πιοηΐγα 85562 416 ᾿᾿δΔυΐευς ἄς 16 ρἰδος ἐσὲ τ Ποζηπιε 
ἅἄὰ τογαυπια ἄυ Νογά. Οη 5εηΐ ἀ811]|εὰγϑ δυβϑὶ ἐγέπιϊγ, ἀδὴ5 1ε8 ἀἜγηϊεγβ 
τιοῖβ ἐς ἴα θέπέαϊοκίοη ἄς 1,ἐνΐ, Ιε γεββοπεϊπιθηί χα 115γδῦϊ πα ὲ]ς ἐργουναιῖῖ 
οοπέγα 165 ἰπϑιϊυξίοη 5 ἱπιρίε5 ἐἜ Ϊέγοροδπι 1. (ςοπρ. 1 Εοΐϑ χιὶ, βυγίουϊ ἰε 
νεγϑεὲ 41). ΟἿ [δες ποίς οἡ ν.. 

Φ Μεβῖρμαδι, 11. 48: “1, διιρ! βποδίίοη ροέϊζίΐαᾳαυς πη βουνοηὶγ δησίεῃ 
ὅδηϑ δ ἰγδαάϊίιοη ρορυΐαῖγα. " 
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[γε δηὰ νὶνι ἃ σοηδοϊοιβηθθ5 οὗ ἴπΠ6 Παρρίηθϑβ ἱπιρ]οα ἴῃ 15 

Ὀαΐηρ ]ομονδἢ᾽ 5 ρεορῖοε.᾽ 

Τῆς Βιεβϑίηρ ςοηίδ᾽η5 βενεγαὶ ᾿νογάβ οὔ ἔογπιϑ, ποῖ οσουγγίηρ εἸβεῖνμεγα 
(ἐννο οἵ ἔδγες ἄυς ργοῦ. ἰο ἃ οογγυρίὶ (εχ): ν.3 πισν (9), ν.Ά. 33π, 12Π, ΠΥΞΊ, 
ν.δ ΠΌΝΗΣ (εἰδπεννμεγε ἴπΠ6 ΝΙΐ, η0 52), ν.10 πὴ (εἰβεννμεγα ΠῚ), ν.1} 10 ἃ5 
οοπ]., ν.}3 θη, ν.19 τ, ν.}9 νον, γ8ν, ν.33 Ρ)), ν. 33. σῪ, ν.3 γχο (εἰβεννῆογε 
7.2), κὩ᾿, Βαγε ψογάβ ἀγὲ νι" πῦπρ (υϑυα!γ Ὁ πΡ), ν.δ: 35 γγην", ν.13-16 “20, 
ν. 5 ν. ΟΥ̓ (δεβα 32π, )᾽, νου, δηὰ Ἴ δανε δὴ Αγδπιδὶς, ογ (2) Νογίῃ- 
Ι5γδο ἰ5ἢ, {ἰῆρ. 

Α5 ἰο {π6 πιδηποῦ ἴῃ Ὠιοδ ἴῃς Β᾽οβϑίηρ ννγὰ5 ἱποογρογαϊδα ἱπίο Ὁι., 
ποϊπίηρ ἀοβηϊία οδη Ὅς 5αἰά. Ὦ11πΔ. δηὰ Οογηῖ (8 12. 6) (δίηϊς ἐπαὶ ἰὶ 
ἔοσιπδά ρατγὶ οὗ Εὶ ; Βαδοου (7 γἐῤῖ6 Τρασέξέονε, ᾿. 269 5.) ἀτρεβ ἰὼ ἕδνους οὗ 
115 δβανίηρ Ὀεϊοηροά ἴο Ϊ ; δυὶ ἴῃς ἀγρυπιδηΐβ οὐ Ῥοΐῃ 5:65 ᾶἃγὰ 5:ρῃ δηά 
ἰηοοποϊυπῖναε. [1 αἰβρίαγβ πο ᾿ἰἰεγαγυ σοπησχίοη ἱὮ ἴῃς ἡδγγδίϊνα οὗ δἰμοῦ 
ο. 31-22 οὔ 6. 34: ἴΠ6 5οῖς ηοίϊεννογίῃγ ροϊηΐ8 οὗ οοηΐδοί νυ (6 Θοηρ ἴῃ 
ς. 32 γα 7εελμγμην. 35. ἢ ν, 35. δηά {πε ἤρυγε ἴῃ ν. 399 (98εα 4288. 35. 184). 
ἴῃ βεπογαὶ βίγ]ε δηᾶ ἴοπε ἴἰὶ αἰ δδεγϑ ἔγοπι ἰ σοπηρ]είεῖϊγ. Νον ἀο γε ΐη- 
ἰβεθῆςθϑ, οἵ οἴπεγ ἔγϑαοαβ οὗ 115 ἰπἤυσηςο, ἀρροᾶγ ἱπ (πα ἀϊδβοουγβοβ οὗ Ὠΐ. : 
ἤσηςσα ἴξ 5. αυϊΐς ροβϑβὶθ]ς ἐπαΐ τὲ τνὰβ8 ἱποογρογδίεα ἔγοπι δη ἱπάδρεηάεηϊ 
βουγοα---ῬεγΠμαΡρ5 ἃ σοἰϊδοίοη οὗ δποϊεηΐς πδίϊοηδὶ Ὠγπιηβ---ϊες ἴῃ ὈοΟΚ 
μαά, ἴῃ οἴμεγ γεϑρεοῖβ, γεδομοα [15 ργεβοηΐ ἔογῃι. Τῆς αμεβίϊοη 18 ποῖ, 
οὐ εἰσ! ν, οἠα οὗ ἱπιρογίδηςα. 

Α5 τεραγαβ ἴῃε ογἕξρ οὗ (με ἐγῖθεβ, δε 8ϑεγίεβ 18 ορεηςά ἠδίυγδ!γ ὉῪ (πα 
βγϑί-Ῥογη, Κδυδδη ; ἰῃ απ. 49 δυδεη 15 [ο]]οννεί, ἴῃ ογάον οὗ βεηϊογυ, ὈΥῪ 
ϑιπιο Ὁ, [μονἱ, ᾿υάΔῃ, ἀπά ἔπε ὉΥ ἴπε ἔνο γουηρογ 1,6 δῃ-ἰγῖρος, ϑβϑαομδγ 
δηά Ζερυΐϊιη: πεγὰ (ϑἰπιε οη Ὀεΐηρ οὐιεεα) Δ} ργοοθάθϑ Γονΐ,---ου 
δοοουηΐ, ἀουρί]ε58, οὗ 8 ροϊἶῖοαὶ ργοπιίηδησα; ἴδε ἔνο Ἐδἢο,- ΠΡ 65, 
Βοηϊαδηπιΐη δά Ϊοδερῇ (οἷ ἴῃ ὅη. 49, 45 δοοῦ᾽ 5 γουηρεϑί 50η8, σοπὶα 
Ιαϑῖ, ἢ (ῃ6 ορροϑβιία ογάδγ) ργεοεάς Ζεδυΐθη δηὰ 5ϑδοῆῃδγ,---τἰη νίαν, πο 
ἀουδῖ, οὗ πεῖς δυροτγίογ (πεοογδίς οὐ ροϊεἰςδ]ὶ ἱπιρογίδπος, Βεοηϊδπιίη βίδηά- 
ἵῃρ ἤγβε ου δοοουηΐ οὗ ἔπε Τεπιρὶε ; δηά [ἢ 56γεβ 18 οἰοβεὰ ὃν δά, ἤδη, 
Ναρμίδιὶ, Αϑπεγ, πὸ ἵνο ΒΔ (ΕΔ 61᾽8 δαπάπιαϊ γε οοπιίην 
Ὀεΐναοθη 186 ἔννο ΖΙΡρΑἢ (1.εΔῃ᾿5 μαπάπιδὶ ἀμ σι 65. 

Μοποργαρῇβ οὐ ἴπε Β]εβϑίηρ : Κ᾿ Ἡ. αγδαΐῖ, 2.» ϑέρέη οϑβε' 5, τϑς7: 
ὟΝ. Ννοϊοῖ, 2.» δϑέρέηι  οςε'᾽ 5, 1873: 8ε6 4380 ϑίδάε, σέξοδ. ἰ. 150-172. 

ΧΧΧΠΙ. 1. βυρθοσβοσ ρυ10}.--- 72.64 »πανρι ο7 Οοα7 80, οὗ Μοβεβ, 

]05. 146 Ῥ5. οο ἐζζίοσ᾽. Ἐτδαυθηςὶν οὗ ργορμοῖβ (1 5. 25] οὐ 

1 Καὶ. 1223 11: 2 Καὶ, 4-8 (οὔ.), ὅο.), οὐ πιεδβθηροῦβ οἵ αοά 

(1. 146-38).-͵6͵οϑογο λὲς ἠεαίλ) απ. 271 ςοἱό τ (ἢ. 226. 

2-ὅ. Ἐχοτάϊυ. ΗΟῊῪ ΦΘΠΟΥΔΙ, ΣΘΥθ8]1πηρ ΗῚ 8617 1η8]68- 
01084}}1ν ἰο ΗἾΒ ΡΘΟΡ]Θ ἴῃ {10 ἀθδθτί, ζᾶυθ ὑμθηὰ ἃ ἰδ ὑμτουρἢ 

ΜοΒΘθ8, 8ἃπ6 δθουχθα [ὉΣ [80 ὑγ10 68, τ θα ἀπο ΗΒ βουθχθὶ τίν, 
[80 Ροββϑϑϑβίοιῃ οὗ δ η 88}. 

ΧΧΧΙΠ]. 1. 5. ΤΏ ἼνΝ] (ῃς ἀουῦ]ε δοουβ., 45 127 156 (α- Κ΄. ὶ 17. ς"; 
Ὠαν. 88 γ5Ὁ, )8 Εὖ). 
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3 Ἰεῃονδῇ οδηια ἔγοπι ϑίηδὶ, 
Απὰά Ὀεδπιοά ἔογ(ἢ υηΐο ἴποηὶ ἔγοπι Θεΐτγ ; 
Ης 5ῃοηο ἔογίἢ ἔγομῃ Μοιηῖ Ραγδῃ, 
Δηά δΔρργοδομεά ουΐ οὗ ΠΟΙ͂Υ πιγγίδάς ; 
Ετοπι 15 γρ ῃξ παπᾶ ννδ5 ἃ [Ὀυγηηρ) ἤγε ἴογ ἐπ 6π|. 

δ Ύ εξ, ες δὰ δεοξίοη ἴον [πΠ6 ρεορῖςϑβ [(ζ : δ΄15 ρϑορϊς); 
ΔΙ! 118 ΒοΙ͂Υ οὔδϑ ννεγε ἰῇ ἔν παπάς 
Απὰᾷ ἐδον [ξΟ]οννεα] δὲ ἐἢγ τοοΐ, 
Ἐπεςεϊνίηρ οὗ ἰἢγ ννογάϑ. 

4Α ἴανν Μοβεβ οοπηιπιβδηδεά ἔος υ8 
Α ροβϑοϑϑβίοῃ (ἔουγ) [Π6 δϑϑεπιθν οὗ Ϊ]αοοῦ. 

δ Αηά πα Ὀδοδπια Κίηρ ἴῃ [6 5διγυη 
ὝΝΏ δα ἴδε ποδάϑ οὗ (ῃ6 ρεορὶς σγεγε δϑϑεπ]οώ, 
ΑΙ! ἰορεῖδες ἴα ἰγῖρε5 οὗ [5γϑδεῖ. 

2. ἴι 15 ηοὶ βαιά παῖ [ϑῃονδῃ σδηϊα 20 5΄1η8]1, θὰᾳὰὲ {παὶ Ηδ 

οδα  υηι τ ; ἤδῆσα {π6 νοῦβα οδηποὶ γοΐδίε ἴο {π6 ἐδ νοῦν οὗ 

τπ6 ἴανν, θη οἤονδῇ ““ σΑπι6 ἄοννῃ μορε παι" (Εχ. 1018. 30). 
Ὀυῖ ἀδβογιῦαβ, ὑπάθγ ργαπα ροδίϊο ἱπηαΡΌΓΥ, πον ἔγοπι βροῖξ 

Ὀογάσγιηρ οὐ {πα νυ] άθγπθϑα οὗ ἴπ6 νναπάογϊηρβ, ᾿πονδῃ 86 

ἀϊθρίανεα Ηἱἰπι5ε] ρ]ογοιβν το Ηἰβ ρβϑορῖίβ, δϑϑίϑίπρ {Π 6 πὶ 

ἢ Ηἰ5 ργόβθῆσθ, δηά ριυϊάϊηρ ἴ6πὶ οἡ {παὶγ Ἰουγηου ἴο 

Οδηδδη. Οἱ. [Π6 ἐποορῆδηϊαβ ἀδβουγ θεά ἴῃ [πάἅ. ς“ (νἤδησεα, 

ΜΠ ναγιαίίοηβ, 5. δϑϑξε (Ὁ), δῇ. 432: Ἐς, γη16 9. διηδὶ, 

ΜΏΙΟΝ ἰ5. δἰγεδαν οδἹεαά τῆς ““πχοιηὶ οὗ αοά" ἴῃ Εχ. 41 (οἴ. 

108), πιιιδῖ, ἰἴ βϑθθῆβ, αν Ὀδθῆ ἃ βδογθά βεροΐ Ὀεΐοτε {πΠ6 

[5τδϑ 165 πηδάς 1 {πεῖν Πα] ἰηρ-Ὀ]άσα (οἴ. 6 Πἢ. Ζδέ. Ρ. 343 ἢ; 

ΝΝ. Ε. δι, οἴ. 86». Ὁ. 11τὸ ἔ., δά. 2, 1804, Ρ. 117 1.). Τῆς 

τηδ)θϑεϊς πιοιιηΐϊδίη γαηρῈς οἡ ἴδε οἵποῦ δἰάβα οὗ ἴπ6 ρτγεαῖ 

ἀεβογί, νΠ]Οἢ βἰγοίοῃεά 45 ἔδσ 845 {π6 εγὰε οουἹὰ γθδοῦ οἡ ἴῃς 5. 

οὗ Ὁδηδδῃ, ἱπιργοϑϑῖνε Ῥοΐῇ ἴογ {πεῖς βοϊϊταάδ (.8. ὧ᾽ 6. ρ. 12 ἢ.) 

δηά ἔογ εν βδαναρὲ ριδηάδιιγ, ἀρρεαγ ἴο ᾶανα Ὀδεὴ γτεραγάβςα 

ΌΥ {Π6 [5γδοὶ!δς, Ὀεΐογα {π6 δϑί δ Π5ῃπιοηΐ οὗ {Π6 Ξβαποίσαγυ οὐ 

Ζίοη, 85 θονδῃ᾽ 5 δαγίμ ν ἀννοὶ]!ηρ-ΡΙδσα, τνῆθηοα Ηδ ἰδβδυθά 

ἔοσί ἢ ἴογ {π6 ἀεδέδηοα οὐ συϊάδηοα οἵ Ηἰβ ρβϑορίε.--- μα Ὁ 

Αἰνναυ5 5ρ6 5 οὗ ζΖ7ογοῦ (15).----Βοαριοα γογέδ (τ}}] νὶΖ. ἂἃ5. 186 

Ἅ. 1) Ὁ] Ὁ πᾶν ὄὌχργοβϑϑ εἰἴπεγ ομζ οὐ γον, οὐ Οὔ, οι ἐλιε οἱαε οὔξξ αὐ 
(Ρ5. ιτ65 Δηὰ οἵ.) : ἴδ ἔοτγπιογ 15 πιοῦα βυ Δ ]6 Βεγα.---πηϑκ] 80 α55., ΠΗ 
{πὸ ποίς ΚΣ "ἼΡ) Ἵπ 293, ἐκδ. ἴο θ6 υγΣ7ιδη 845 οὴς ψογά, δηὰ γεδά 45 ἴννο 
(πη: ᾽ν). πΊ, ἔογ ἰῃς γτοδβϑοη βίδίεα ἀϑονς, οσδηηοῖ ὃς οογγεοῖ : ἤθησα νγὲ ἅγε 

ἀτγίνεη ἴο σοποίυαάε [παξ ἐπα ἰοχὲ 15 οοσγιρί. Μοβὶ οὗ {πὰ Ξυρρεβίοηβ {παῖ 
ἴᾶνο Ὀδδη πιδάς ἀγο, βοννονογ, συθβι δ Ό ες ρῃΠο]ορ ςαΠν : 50 πη (γῇ 
σμῤῥονγί, νὶΖ. ἴον ἴ5γαοὶ (οἷ, Αγϑπι. κρηπθξ Ηεῦ. ΠΥῚΣ 1 Κι. γ τοἱϑ), αὐυθα 
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γιβίηρ βίη, {Πππ||πὶπρ ἢ Ὠογίζοη νυ τ [Π6 βρίεπάουγ οὗ 119 

ΓΆγ5. Τἢηῖϑ ἰ ψῃδὶ ΠῚ) αἰνναγβ ἀβηοῖθϑβ : οἵ. ὃ ΠῚ αη. 4233 }), 

Δηά ἢρ., 45 ἤεγθ, οὗ ]εμονδῃ, Μαϊ. 420: 5ο ὃν ΠῚ 15. 6ο]- 3,--- 

ζπίο ἐλο»ι) νῖΖ. [6 ρεύβοῃβ νῇοπὶ [Π6 ροεῖ ἢδ5 ἰπ ἢ5 πγηά (15. 

1223432; Νδῇ. 18 ““Ζξς ρίδσε ἢ), 2.6. ἤδγα ἴπ6 ρεορῖες οὗ [5 γδεί .-- 

2 γον 5619] 1.6. ἔγοτα Ἑάοηιν (ρ. 6). Ὁᾷδε πιεηζίοη οὗἩ Εάοπι--ἃ 
σοιηΐγΥ ΡΈΠΟΓΔΙΪ 50 ποϑία ἴο [5Γ86]---ἂθ ἃ ρἷδοβ ννῆξησα 

]ομονδῇ πιδηιξεϑίβ Ηἰπηβοῖ ἔογ ἴΠ6 ϑαϊναιϊίϊοη οὗ Ηἰ5 ρθορῖΐο, 

ἰ5 ταπηδγίδῦϊα; δὺς [ἃ τοουγα ἴῃ ᾿ΠΘΡογαἢ 5 ϑοηρ, πᾶ. 5. 

("]Ἔβοναι, ἤθη ἴποι οαπιδϑὲ ἔογίἢῃ ,“Όρ»ε 5617, “ἤδη ποὺ 
ΠΔτομοᾶσ φορε ἐδα Ποία οΥΓ Ἑώοηι"), δῃά ἴῃ ἰ(ἢ6 Οάς οἵ 

Ηδῦακκιυκ, ΗδῦΌ. 48 ("“αοά σαπιε ἔγοπι Τεπιδη [4 ἀϊϑίγιοϊ οὗ 

ἙΕδοπι], δηά (η6 Ηοΐν Οηςδ ἔγοπι Μοιηΐ Ῥαγδη᾽}); δηά ἴῃ Τά. 

δ {1πΠ6 {Πδορἤῆδηϊο ϑίογπι οὐ 51π81] ἄρρεδβ ἴο δα ταργθϑεηϊοά 

ποῖ 45 ἃ σοηβθαῦδηοα οὗ [επονδἢ᾽ 5 ἀσβδοοπΐ ἔγοπι ἤδάνθη, Ὀυῖ 

85 ἃ σοηβδαιδηοσα οὗ ΗἸἰς ἰβδϑυίηρ ἔοσί ἔσγοαι Εάοα). ψεγα να 

Ὀοϊίογ δοαυδίπίεα ἤδη νναὰ ἂῖὸ ἢ (6 δποϊοπίὶ το]! ρίοη οὗ 

Εάοπι, ἴῃ 6 γθάβοη ἔοσς 1ῃ15 γαργεβθηΐδίοη πὐὶρῃΐ Ὀ6 δρράγϑηῖ. 

--α-δήοηο γογίλ (""Β}Π)}] 5. 5οϑ (ἔγοπι Ζίοη), 803 ο4}: [8 πουρδι 
αἶδο 8ἃ5 Ηδρ. 36 ΠῚ ΝΘ [22}}.---Ἔγοπ Μοιμξ Ῥαγαἢ) οτ 
(οοἹ]εοϊ.) ἐλ6 "ποιριέαίης οΥΓἹ Ῥαγαη: 50 ΗΔ. 48 (7ι5ὲ αυοίαδά). 

Τῆς ἀδία δ ουὖἦ ἀϊβροβαὶ ἄἀο ποῖ δηδῦϊΐθ ὃ5 ἴο Ηχ νι οοη- 

βάεδηςσε δε ἰοοδίν ᾿ητοη 64 (οἷ. Ρ. 4): ὉΥ 5οπιῈ (ϑοθα11Ζ, Κεῖ], 

Ῥαϊπιοσ, 22656γέ οΥ ἐλε Ἐχοσμδ, Ὁ. 510, οἵ. ΡΡ. 288 ἔ., 220, 344 {.) 

1 15 Ιἀδη δεά ἘΠ} [ἐρεῖ] Μαυρταῆ, ἃ μεῖρῃϊ οὗ βοηλα 2οοο ἐΕἾ., 

αουϊ 29 Π11165 8. οὗ ᾿Αἴη Καάϊξ, σο πη1]65 ὟΝ. οἵ Εάοπι, δηά 

120 Ν. οὗ 51η8], ἰογπηηρ [ἢ6 5. ρατί οὗ {πὸ πιοιηΐδίη ρῥ΄αΐδδι, 

ον ΠΑΡ ΌΥ {8 ΑΖᾶΖιμηθ Δταῦϑ; Ὀγ οἴδαογα (Π ε] Ζϑοῖ 
οη ΗβδΌ. ,ω8, νοΪοΚ) ἢ (6 ταηρε οὗ ἢ1115 Ἔχιεηάϊηρ 'η ἃ Ν.Ε. 

ἀϊγοοϊίοη ἔγομι ϑ1η8ὶ], δἱοηρ ἴἢ6 ὟΝ. κάθ οἵ ἴπΠ6 Δοϊδηϊς αὐ], 

(Ετιεάγ. θε]. ΖΚ ΚΖ. τ882, Ὁ. 342, ἰεπίδιϊνεϊν) οἑαπαένηρ-ῤ[αςες (ἔγοπι {Π6 
Αϑ55υγ.), πὐιϑξ (Ενν. ΚηοὈ.) ρλέηήτιρ.  αςἦές (Ατἂπι. σι 2ο ῥοιγ ,ογίδ, Ὀυὶ 
ποΐ 8ρ6εα. οὗ ᾿Ρ8 1), πηθ ν (Βὅ. Κα.) 3γε σλοΐ γογίλ (οὗ Ἰ᾿ἱρ ἰπίηρ,, 11. ,γὸ οὗ 
ἐδ γοτοίηρ, ἔτοτη ὧδ διά πη ἔγοπι Αγαπι. "σ ὁ ἑάγοτυ, ἩεΌ. πτῦῷ ἴῃ (ῃς πη. 
ΡΓ. πη Νυ. 1τῦ 216), ἃ 56εῆβε ᾿νοῦ (65. 56 οἶκ8 ἴο εχίγδοϊ ἔγοπι ΜΤ., ὃν 
ἰγεδίηρ ΠῚ 85 σοηΐγ. ἔγοπι ΠῚ), ἔγοπι ΠῚ 20 ζῴάγοω. ὈΔΠπὶι., οὈβεγνίπρ {παῖ 
ἐπε ἰάεα οὗ ἐζράἐρετριρ ῖ8 Ὀεϑὲ βυϊξοα ἴο ἐπα σοπίοχί, ργοροβαβ εἰἴμος π᾿[50] ὧδ 
(Εχ. 2ο}8) οὐ πἼ[2᾽] δ; 1Πε56 δγὸ Ὀγ ἔα (με Ὀδβϑί ργοροβαὶβ πὶ μανε Ὀθεη 
ταδάς, ἴῃς ἰδίίογ (858 ἴῃς ἢ, Ρ]. οὗἉ τοῦ 15 ποῖ ἰουπά ἐχοερὶ 45 ἃ ἢ. ργ.) θείη 
{Π6 ργοξεγα Ὁ] 6 οπδ. 
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ἰονναγάς Ἑάοπι. Ὅῆπα ἰαϊίεγ γταηρα οὗ πιοιιηΐδί 5 ἀρρϑδῖξ ἴο δε 

[πε Ιοδοῦ δηα ποσὰ ἱπιροβίηρ' (οἷ, Η]]1, “οτεγι δεῖν, δέπαϊ, δες. 

ΡΡ. 55-61), 1 βιιοῦ ομαγδοίθγιβίϊοβ ΠΊΔΥ Ὀ6 ργαϑδυπιθα ἴο μάνα 

ἀειογηπϑά [15 5οϊθοίίοη ἰπ [πΠ6 ργεβαηξ οοηποχίοη. Απά Ζῇ οἵ 
Ῥαγαη, 1ἢ 115 6 Τρ Εἰγ ἸΔδητῆεα ἢ ΕἸδίῃ (28), δ [πῃ 6 πεδὰ 

οὗ [πΠ6 Δεϊδηϊο αὐ] (οἴ. Ὠ11π|. οη ἀη. 145), ννουϊὰ Ξ6αεπὶ ἴο 

σοηπαοὶ Ρδίδη βοπιανναῖΐ ἰηςπιαῖοῖν ἢ (Παὶ περ Ρουγῃοοά, 

--Α2ῤνγοαολοά (ΠΠ})}] ΠΠϊς 15 ἴῃ 6. Αγδπι. βυῃοηγίῃ οὗ δὲ 20 δορι 
(οἱ. 5), ἔοσυπά Ξοπγοίϊπιας ἴῃ ΗΘΌ. ροείτυ (ν.31 15. 2113 76γ. 4533 αἱἹ.). 
Αῤῥγοαολεα ἰ86 δἀορίεα πιογεῖγ ἴο ἀνοϊά πὸ γαρειἴοη οὗ {πὰ 

58π16 ὑνοτὰά σαη6.---Ομὲ 97 λοῖν ταγγίαα) τ.6. ἔτοπι Ηϊ5 δδοάβς ἴπ 
ἤδάανθη, νογα Ηδ 5115 δηϊῃγοηδά, βυγγουπάδα ὈΥ Δηρε] 1. Ὠοβῖς 

(ι Καὶ. 2219 8. 8ο7 Πδηῃ. 710 αἰ.). Βυΐ [πΠ6 56η586 5 ργοάιοσεά 

ἷἰ5α ἢεῖα υηϑδιιϑίδοίογυ ; δῃά 1ἴ 15 νεγὺ ἀοιδίξι [Ὁ 1Π6 ἰαχί ᾿5 

σοτγθοοῖ. 

Α ρεηρἤῃγαϑβ ἕογ ζδαῦυδηι 1ι5 ποῖ ἃ ργοθδῦϊε ρδγβ]]εὶ ἰο δίπαΐ, 5ε᾽ ᾽γ, αῃηὰ 
Ῥαγαη; δῃὰ με (δουρῆϊ οὗ ]οἤονδἢ᾿ 8 σοηλίηρ ἕοσί ἢ ον» Ἠΐβ5. πεδνθηὶν 
δροάς (Μίῖς. 13) Βῃουαά φγεοεαφ (6 γος δαγίμν Ἰος δ] 1169 ς τπογεονογ, ἴῃς 
ΔηρΡεὶ ποβίβϑ ψόουἹά 6 πιοῦὲ ἡδίυγα!ν οἱοϊυτεά 845 σεουριῤῥαηγίηρ (Ποῖς 
ϑονογεὶρῃ (Ζεοϊ. 145 5. 6818 (11) (πΠδὴ 45 Ἰεΐ θομίπα Ὁγ Ηΐπὶ ἴπ ἤδάᾶνεη. 
(ἃ (ἔος. λοζν) 88 Καδης; δηος Ἐπ. (ΑἸ ἰδέ, ἴ. τοῦ; 7αλγὸ. Δδιδὶ. Ἡρέςς. ὕἱϊ. 
234), [11π|. τοδὰ ψὴρ ΠΟ ““ἔγοπι Μεγίρδι!- Κα θϑ (3251), ἰο ψ ΒΙοΒ ΟςξῚ 
4130 ἱποηθ5 ; Βδιίοςδον, δεν Αλγερῖ. (1655 ργορϑῦ γ) σῚΡ ΠΣ “ ἔγοαι (ἢς 
βίερροβ (345) οὗ ζαάδεϑῃ " ; ε}Β. (Πρό, Ρ. 344) ΚῪΡ Π2 ““δηά σδῆια 70 
Μευθδίῃ-Καάθϑη." Καδοβῇ (45 [15 ἤδπιθ ἱπιρ]165) νγ85 δι] δηοίοπξ βδηςίυ- 
ΔΙῪ; δηά ἴον ἰοηρ᾽ ἃ γοϑιϊηρ- ἶδος οὗ πε [ϑγδϑὶς5 (16 : οὖ, Ρ. 3225.), (δουρἢ 
ἀεί4:15 οἵ (δεῖν βοϊουγη ἴπεγε ἀγὰ ποί ργεβεγνϑά ἴῃ οὖς ργεβθηΐὶ Ῥεηϊδίδιςῃ. 
[5 πιοηζίοη όσα ννουἹᾶ ἴΠ8 ποῖ ἴῃ (561 θὰ υπϑυϊίδῦ]6 : ([Βουρ!ἢὮ 86 ρεο- 
Βταρῆῖοδὶ οπαγδοῖον οὗ Κδάθϑῃ-- -ἃ γεσαβθϑ ἢ ἃ ἷονν ᾿ἰπιεσίοης γδηρε, την 
ουξ οὗ (δε ρίαίη (ρ. 6)---ἰῃ νῖενν οὗ ἴῃς ἔδοϊ ὑπαὶ μονα 8 ̓ποορῃδηΐϊοβ ἀγε 
ΒΑΡ τυ ΠΥ δϑϑοοίϊαίεδ τ σγεδίὶ πιουηπίδίη τερίοηβ, ἀοαβ ποῖ ἰεπά ρῥγοῦ- 
ΔὈγ ἰο {πὸ Ἰά68 οἵ [ποορῆδην ,)0Ὸ»ῖῖϊ.. ἌΝ 6}1}..᾽5 γεδάϊηρ τὰδὺ ἴπυ5 Ὁς 
ψνογίῃυ οὗ στεαῖες σοηϑι ἀογαίίοη ἰμδη Π1Π|π|. (Ρ. 417 1.) 5 ἀϊδβροβϑά ἰο γίνε 
ἴο ἰξ ; ἔογ, ἴο υάρ Ἔα ἔγοπι 115 οἵἴμπεγ πᾶπιὸ (ἡ. 147) .Σ»"-͵ωλραΐξ, “ ϑργίηρ οὗ 
Ἰυάρτηρηΐ,᾽" σοπίοησ!ηρ, ραγίϊε5 κουρῃξ δἱ Κδαάθϑῃ δυϊπογι δίνας ϑε (6 πχοηὶ 
οὔ ἐβεὶτν ἀϊβριυξαβ; ἢεπος ἰδ 5 αυαϊία ροβϑίθ]ε (παξ ἰγδάϊίίοη πᾶν πᾶν σοη- 
πεοϊοα ρᾶγί οὗ Μοβεϑ')᾽ Ἰερ ϑἰδῖϊννε δοϊινιν ἢ ἢ {πε ρεγίοά οὗἉ [5γα6}᾽5 βοϊουγη 
{πεγὰ. ΟΥδεγ δἰρδθς οπιεπάδιοηβ, ἀδν αἰ πρ [655 ἔγοπι (Π6 οχίςιηρ ἰεχί, 
δηὰ ἤοπα υηϑυϊδῦ]ς ἰο ἔπε σοηΐεχί, νουϊὰ Ὅ6 ΠΩ2 ἢ ἴογ πϑ3 (ςοἶ, ρΡ. 31 .».)} 
““Δῃοὰ οδπιο τοΐέζ ΠΟΙ τιγτγίδαβ᾽᾽ ; ῚΡ 22 ΠΝ ““Δδηά οὐδῷ ἀπε (50, ἔογ 

οατηθ, ὅ8πι. ΦΟΈ : ἴογ ἔς π, 8εε οἡ 447) σγαγε ΠΟΙ͂Ὺ πιγγίδαβ" ; οὐ "ᾺΧῚ 
ῚΡ ΤΣ (πιεηςξ᾿οποαὰ ὃν αταῦ, ““απὰ ἢ πὶ τνεγα ΠΟΙ ολαγίοίς" (εἴ. 
Ῥ5. 68:8 [ ΗδΔΌ. 4333). [Ι{ 5 ᾿π]ροβϑιθ]6 ἴο ἀειογαιΐηα τ ἢ σοπῆάδηος τ πδὶ 
(πε οτἱρ!ηδὶ ἰεχῖ νν85.- -ὙΠὸ ραββαψο, 48 υπαάεγβίοοα ὃν ἰῃς [ἐν (ὦ “δηὰ 
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Ψ Π Πΐπὶ ννεγα πιγγδβ οὗ ον οπδϑ᾽" ; οὖ. (ἀ ἴῃ οἴδυβο ἃ ἐκ διξιῶν αὐτοῦ 
ἄγγελοι μετ᾽ αὐτοῦ), ζάνε τίβε ἴο ἴῃς Ὀε]εῦ (μδὲ {πε δηρ6}8 δϑϑιϑίεα δ (μ8 
ἀεϊνεσυ οὗ {πὸ ἰανν, Αοἰβ γϑ 64]. 4315 (56εῈ Τἰρμεοοῦ), ΗςΡ. 23 ο5. “441. 
χν. δ. 2 αἷ.; οἷ. εῦονγ, ἄϊέσγπαρ. ΖΤἼεοϊ. ἢ. 250. 

Α δωγηἴιρ, ,γ6 70» ἐλο:Ἶ τῃ6 ΗδΌ. ἰεχὲ ἢα5 Ἰὸῦ ΠῚ ὉΝ “ἢτγα 

ννὰ5 ἃ ἷανν ἴοσ {πΠ6πλ.᾿ Βυῖΐ ΠῚ ““Ἶἶανν ᾿ 15 ἃ δογείωρ ννοτά, ουηά 

οηἷγ ἴῃ 1Πε ἰαἰεϑὲ ραγῖβ οὗ [6 ΟἿ. (ΕΖγ. Εϑξι. Πδη.) : 115 ποχί 
ἴο ἱπῃ)ρο551:0 16 [δὲ 1 σᾶπ ἢᾶνα Ὀεθη ιἰ364 ἴῃ ΗΘΌ. δὲ ἴΠ6 {{π|6 

ἤδη {ἢ15 ΒΙΘοϑίηρ 5 ψυτίθη. Ψαγίοιιβ ἐπιοηάδίϊοης ἢδνα 

ῬὈεδθη ργοροββά (566 θεῖον), οἵ ψῃ]οἢ (Π6 πιοβί ῥ᾽ δι βιΌ]6 15 [ῃδῖ 

οἵ Ὠ11πὶ., Βαγα δάορίεά, ΠῚΡ' ἔοσ ΠῚ: ἴογ {π6 τπουρὩϊ, οἵ, ΗδΌ. 
34 “δ δὰ γδγ5 οὗ Πρ τ {οηλίηρ᾽ ἔοσῚ ἢ) ἔγοπι ἢἷ5 μδηά," Εχ. 
2018 Ῥς, σοδι Τῆς Γπϑορῆδην 15 ἀδβογι θεά (45 Ηδρ. 487) δὲ 

δοοοπῃραηϊεα Ὀγ ἃ βοοά οὗἉ ὈΓΠ]]Π1Δηὴὲ ΠρΒι.---8ὃ. Τῆς νεῦβθ, ἢ 115 

ΠΛΔΩΥ ἅπαξ εἰρημένα, ἀηὰ οἰποῦ ἀπ που {165, σδη Ὠαγαϊν 6 ἴῃ 115 

οὔἱρίηδὶ ἔογηι: 85 1 βἴδηάξ, ἴπ6 ρϑηδγαὶ βεῆβ6ε ὄβχργεβϑϑϑα ᾿γ 1 15 

]εμονδἢ 5 ἰονίηρ' σιμάδηςε οὗ ἰ5εδοὶ, δῃηά {π6 ᾿πϑίγαοίίοη τυ ὨΙοἢ 

ΗΕ νοιχοϊβαξεά ἴο ρἵνε 11.--ἸἩ ἡ αὔεοζίον 707 (Δ2Π}] οὐἱν Βογε; 
σοπηπιοη ἴῃ Ατγδπι. δπᾶ Αὐαρ. ἰπ ἐπ6 βϑῆβα οἵ 20 ὅουθ. Τῇε 
{πουρῆϊ 85 77:8 δζο.--- Αἰ 2θοῤία (ἸῸΝ)] 50 ὅτ ὨΠΠ]πι. ΟΕΘΕΙ͂Σ, 
Μαγιΐ : οἵ. (ῃ6 βἴηρ. ργοῃ. ἐζς ἴῃ οἱ. ἢ. Ὑπὲ ἰεχὶ μαβ φεορίος 
("Ὁ"). Τηῖβ τορι δεῖν ἀδηοίαοβ [Π6 ἢΠοθδίμθη πδίϊοηβ (50 ϑομα]Ζ, 
Κζ 611), ἀοά 5 τεραγά ἔογ ΜἩοΝ ἰ5, ποννανοσ, μαγα Ἐπί γοὶν [ογεὶρ 

ἴο {πε ροεῖ5 γαίῃ οὗ ᾿πουρῆϊ.---7,ς λοῖν ογι65}] 1.6. 15τ86]᾽5, [ῃ6 
“ἨοΪγ παίϊοπ " (Εχ. τοῦ; έ. γό 143.:21 2619), ΤΠ ργοη. σδῃ 

Βαγάϊγ Ὀ6 τεηάεγεά ἀζς, οἡ δοοουηΐ οὗ {Π6 νϑῦῪ παύβδῇ ομαζίαρο 

8. 33Π] (ἰδ6 ρίορ. σιἱιπουὲ {86 530]. Ἔχργεββεά 18 αδἔοηϑιθ]ς (ν.}3: Ὁγ. 
1325.6; Ὦδν. 8 τοοδ); Ὀυΐ Πετε, 45 ὑΗΌ. ργεοεάε δηὰ ἔοϊον, 330 (ΘΟ  Έ, 

Κη. Ὁ]. Ο«ς.) ἰβ ργεξεγδθϊβ. ---Ὁ Ὁ}] οὐ δε βίγεηρτ οὗ αη. 28 489 [υἁ. ςἸ 6 Ηο5. 
τοἷἶφ, ᾿ξ Βα5 Ὀδεη βυρροβεᾶ (Οπα. [θη ἝΖγα, Ἐδϑῃϊ, αγαῦ, ἵζη. αλ) ἰμαὶ ΟἿ 
ΤΏΔΥ πιοδη 2.6 ἐγίδες οὗ ϑγϑεὶῖ: Ὀυ ἴἴ 18 νεγῪ ἀουδέπι [( (6 ῥγοπιῖβα {παῖ 
]δεοοῦ ἰ5 ἰο Ῥεοοπια “8 σοζρϑην οὗ 2{ορΖος " (οἴ, ““ οὗ παίίοῃβ᾽᾿ ἡ. 4511), οὗ 
7Τυά. ς!6 ΗοΞ. τοἱΚ (νπεγα “Κ ἐγ ὈΌΨ " Δρρεϑδῦβ ἴο πιοδῃ “" (ἣν ζέημεγολξ᾽" : 866 
οὐ 3200), 15} {ν (Πα ϑυρροπί(ΐοη ἐμαῖ ΟἿΨΡ υϑεα ΑρΌϑοϊυΐεῖν σνουἹὰ Ἔχργα585 (ἢ 15 
56η86.---138}] νου] Ὀς ἃ ρ΄. Ρυ. ἔγοπι ἥ3η : Ὀᾳὲ πὸ τοοί ἥ3ῃ ἰ8 Κποῖνῃη. ἘὈς 
Ὀΐδυ, (65. δα. (ἴὰ 7265.) αἷ, τεπάον »εοζένιδα, οοπιραγίηρ Αγαῦ. ᾿᾿ζΖξαξαα 
(νι. ςοη].) ἦο ἡξανι, γεοϊέριθ (δ. 9. οὐχ βεαΐβ (ὐοσ. 1859 4.335) : θὲ (Π18 γεηά. 15 νθγν 
ἀυδ.; ποτα 15 ῆο ρβ'δηυΐης γοοί ζαξζα᾿ α ἴῃ Αγαδίς ; ίαξα᾿ α, {κε ᾿αέξα᾽ α (ἰν.), 

ἰ5 ἃ βεοοπδιυ ἐοιτραῖῖου ΚΟπῚ ΦΤΕΣΕ (Ετεγί. συ. ; [(Δης, Ρ. 2962). Οτγϑΐ, 

Κηοῦ. πνουϊὰ τοδά 138, οοπιραύίηρ Αγδαῦ. ἡλαξξζα ρετερτίιπαίις τὸ; Ὀυὺῖ ῳΔ.9 

8ῃου]ἃ οοτγγεϑροηά ἴο Ηδρ. ν᾽, ηοῖ π. ΟΙδπεῖ ἐχρδπδίϊοῃϑ ἀγα 5{1}} [655 8819- 
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26γεοπαθ, ΜΝ Ὠοἢ ᾿νουἹά ἴπ6η ὈῈὲ ᾿ηνοϊναά ἱῃ [Π6 [ο]]οννίηρ 2». 

--- Το οτυθαἢ ἰπ 6 τεηά. 15 ρίνε σοπ)θοΐαγα! ν, Ἰ5Ὶ Ὀαὶπρ' ἴῃ ἔδοϊ 
ἃ τοχ ηΐλιϊῖ; 566 Ὀεῖϊον,.---Α2 ἐὰν 70οἱ] 1.6. αἱ τἰῇγΥ ρυϊάδπος 

(5ες Ὀεῖον): οἵ. 138 δτο.---ΖἊν «ὐογαδ] .6. σοπιπηαπάς, ἰανν5, 

διο.---4. ῥοσεσεείοτι (Π )}] οἰ πουννῖβα οηἱν Εχ. 68 (Ρ), δπὰ ΕΖ. 
1118 25.4.10. 4224. 62.8.8 οὗ ἃ (ογτγοτιαὶ ροβϑθϑϑίοη. ΠῸΓΣ ζ5:- 

λογίζαριοο ἰοι 5 1561 το ρ΄. υ565; δηά Ὦδποθ ἃ ἰαΐς Ῥϑδί πιϊδῖ 

οϑῇ βρβαῖϊς οὗ {π6 ἴανν 5 5 Πὺπ) (Ρ5. 119111) : Ῥαΐ Π6 πιεΐδρῃ. 

ι56 οὗ ΠΣ 15. ποῖ ργοῦδοϊα ; δηά {πὸ γοΐθγεποα 15 ηο ἀουδί ἴο 

Οδηδϑδη, οὗ ννῆϊοι ἴπη6 σοΟρῺ. νοῦ Δ" 15 σοῃϑβίδῃς Υ υδεά (Ὀι. 
45 δις.).---Α ςεογηδὶν (ΠΡ ΠΡ)} οηἷν Νεῆ. οἷ: δΠΡ ῖ5 ἴπ6 υδιι] τνοτώ 

(233 ()).---ὅ, 5εοανμθ ἄἴρρ, ὅσο. Ἰβονδῇ δϑϑιιπηθά, 45 1ἴ ψεγα, 
{Π6 Βονογαί ὭΓΥ ονοῦ ἰϑσγδαοῖ, ἤθη ἴΠ6 ἔγιθας ἢ τπεῖτ Ἰοδάδγς 

(ν.31) ψεγὰ ρδίμεγοά δῦοιΐξ Ηἰπι, ου {Ππ6 ““" ἄδν οὗ [πε δϑϑϑηιϊν ᾿" 

(910 τοί 18:6) αἱ ϑιηαὶ.-- 7οολιγε) ἐῃς ἀδϑιρπδεοη βἤουνς δαῖ 

[5γδαὶ 15. ἤθγα σοηϊεπιρίαἰθά πηάενῦ 15 ἑδαὶ οπαγδοῖοσ (4215).--- 
ΑἸ" 9] οὗ αοά, 45 Νυ. 2331; οἵ. 7. 828 1ς. ,322, ταῦ, ΜΝ ΙΗ. 

(Ἰδέ. Ρ. 254), ϑίδάε (Οσοεολ. ἱ. 177)ν ἔδυ55, Καδηεη (9265. ὃ 13. 
16), ΟογΏ}}}, ὃ 12. 6, τεπάογ “"Απά ἴδετε ννᾶ5 ἃ Κίηρ'," δτο., 5υρ- 

Ῥοβίηρ᾽ ἴῃ6 τεΐδγεησα ἴο Ὀ6 ἴο ἴδε γεσορηϊίοη οὗ 5411] 45 Κίηρ' 

ΌΥ υπὶτεὰ στε]. Βαΐ {Π15, 45 Ὠ111π|. οῦδεγναβ, ἀοοθς ποῖ 5668 πὶ 

ἴο 116 ἴῃ {Π6 1|1πθ οὗἩ ἴδε ροεῖ᾽5 πουρῃί. Γ(Ι. 5 Ἰεαἀς. οὔ ἄρρτο- 

Ρτί αἴεϊυ ἴο {Π6 ποίϊς65 οὗ ἴπ8 βαραγαῖβ ἰγἱῦ65, νι ἢ ἕο οῖν (Ὠ)]1.). 
6. Βθυῦθῃ. 

εἰ Εουῦεδη [ἵνα, δηά ποί ἐϊ6 ; 

Βιιῖξ ]6ὲ Πἰ5 πτοη Ὀ6 ἔον. 

ἑαοίοσγυ. Τηδ Ψεγβίοηβ, δηαὰ [εννϑἢ αὐτου 65, γαπάθγ πὸ Ὠεῖρ, ἴῃ πιοϑὶ 
084568 πιεγεῖν ςοηπ]εσίξυγίηρ, ἔγοπι ἔπε σοηίοχί ; (τ ὑπό σε (45 ἱδουρῇ πππ )ὺγ 
125), 95. 737 ,ο]οτυεά, Αα. ογομδοὶ (48 ἱπου ρ ἢ 135), Θ᾽ φμὲ ἀῤῥγοῤίηφμαηί 
ρεάϊδυ5 ξαϊβ, [θη ἝΖγα Ἰ)0Ὦ), Κί πιο 9219 Ἰ2ΠῚ ΥἽΣΠΠΣ ἸΘΊΡΟ ἜΣ Ὁ. 1535, 
οΥγ ῬΌ;, 15 18ς ἰάοα {παῖ 19 γεαυϊγεὰ (566 ἴπε ποίε ου 929) : Ὀὰὲ τμόγὰ 18 πὸ 
ΗΕεὉ. νοτγά Ἴχργεββίηρ 1ἴ, νῃϊοἢ ΡΎΑΡΏΙΟΔΙΥ γαβαη 65 15Π: {86 σογγιρίίοη, 
18 15 ενϊάθηί, 18 ἀδορ-5εδίϑα.---Ἴ22.}] 186  ἀο658 ποῖ ὄἼχργεβϑ οοδ νυν, δαΐ ἰ5 
ἴῃς ἢ οὗ πορρε (111), ἃ81 5. 2535 “80 ψνεηΐ ἀοοογαἑηιρ ἐο ες ἔοοϊ,᾽" ἑ.6. 
αἰϊοηδα Βέγ τ πογονοσ 5ῆς τνεηΐ, απ. 4038. 4114 (πος. ἐο ἴῃς ἔοοῖ---ἔ, 6. ρᾶςο-- 
οΥ̓ΙΠα σδίε 6), 15. 412 (ΕΝ. πὰ μη"), Ηδῇ. ,43᾽.--κιὴ] ἴῃ 6 ““βυποϊγοηιξίις " 
ἱπιρῖ., 458 15. 4212 [εὐ 156 τ 5. 18 5. 261] (Ὀτ. ξξ 24 ἐπα, τ64; Ὠδν. ὶ 141. 
Ε.3).--- ὙΠ) 5] ἢ 10 δαγέ. ὙὍὙῆα ἴογηι ΠῚ} (ηοὲ οἰβονν)θγα) Ὄχοῖϊϊοβ 51.5- 
ΡῬἱεΐοη.---ξ, πῦπ}] ροοῖ. ἔου πῦπρο: οὗ, 15. 28) 4815 (α-Κ. 8ὶ 119. 5).---δ. -“π| 
Ὀερὶπηΐηρ ἰῃς οἴαυδα νυ ΘρΡῆ. : οἷ. ]οῦ 418 1610 το}3 α).; δηά Υἱπ' ν.5 15. 
117.12. 413 α]. ---θ, "5}} [ς 55., 85 425. --τ] οὐ 457. .---- ἼΘΡΟ] [0 πηριδεν (Ο-Κ, 

«.. -- 
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ΤΣ δογίοβ. ορθῦβ ἢ Κσδυθαδη, {πῸ ἢγβί-Ῥοσῃ (αη. 4035). 

Τῆς ὈΪοδϑίηρ 15 ἃ αἰδ᾽18εα οπθ, δηα σογγοεβροηάβ νὴ (πα 

Ροβιτοη δοίυ δ! ἰδίκεη Ὁγ Ἐδυθεϑη ἴῃ Ὠἰδίοσυ. Ὅδα ἰσῖῦα πιαδίη- 

(]ηο ἃ 15 οχβίθησθ, δι ννὰβ ποΐ ρο  σδ !γ ππροτγίδηϊ; δηά 

115 ἡ] Γ5 εγα ργοῦδοίν ρταδίν γτεἀιποσεά, [1 15 τοργοδοῃεά 

ΌγΥ Ὠερογδῖὰ (Τ]ι.ἃ. 5156) ἔογ 115 ᾿πά!ἔαγεησα ἴῃ ἃ σύθαΐῖ ῃδίϊοηδὶ 

οΥβἰβ.; δηά πιδὴν οὗ ἴδ οἷἴ65 δϑϑρηβεά ἴο 1 ἰὴ {6 ““ 140]16- 

ἰδ " (ὉΠ) Ν. οἵ {πε Αὐποη (705. 1218-38) ἀρρεδγ δἴϊζεγνναγαάϑξ 
(5Ξες με Ἰηδογίριίοη οὐ Μεβῆδ'; 5. 15-16; 76. 48) ἴῃ {δε 

ρῬοββεββίοη οὗ Μοδῦ. [Ιΐ 15 γδγεῖγν γεξεγσεά ἴο ἴῃ [6 ἢϊϑίογυ. 

ΤΠς ἀν] ηα]ΠΠἸηρ Ὠυπιῦοῖβ, δηὰ ἡδίϊοηδὶ ἱπϑιρηϊἤοδησα, οὗ (ἢ6 

{τδ6, αἴὰ γοῆθοιίθά ἢ {6 Βεβθίηρ; ἘΒδυῦδη 15 ἴο 6 βανϑὰ 

ἔγοπι οχεηοΐϊίοη, Ὀυϊ 115 Ἔχ βίθποα 15 ἴο Ὁ6 ἃ ργδοδχγίοιιβ οὔϑδ.--- 

Θιπιθ Ὅη, [685 βοοοπά βδοῦ, ψῆο ψουϊά παίυγα! γ ἔο!]ονν 

Εευρεη (45 ὅπ. 405), ἰ5 ραϑϑεά Ῥγ. Τῆϊ5, 1 566 πΊ5, 15 ἴο θὲ 

οχρίαϊπθά ὃν {πὰ ἔδοϊ ἐπαὶ ϑιπιθίοη δὲ δὴ δαγὶν ρεγοα ννὰβ 

νιγίυδ!γ ἀρϑογρεά Ὀγ ἴπὸ {τρὲ οὗ ̓ υἀδῖ, ἴῃ {Π6 5..ΚΝ. οὗ ψῆοβα 

τογγίϊογυ, δρουΐ Βεογ-ϑῃθῦδ', 115 ροβϑθϑϑίοῃβ ἴα: 411 {6 

πιο οηϊΐα οἱ[65 δηππιογαίθα ἴῃ οβ. 109}. 8 ἃζὰὲ οἷαϑϑεά ἴῃ 

15.30.82. 42 ἃς Ὀθ6ΪΟΠΡΊΠρ' ἴο [ἀ δῇ (οἴ, 450 05. 199 1 (ἢ. 437. 81); 

δῇζοσ {π6 αἰϊνιϑίοη οὗ [6 Κιηράοπι, ϑπιεΐοη παγαάϊν ἤρογαος 85 

δη ἱπάερεηάδσδηϊ {Π06; ΠΟΓ 15 ἃ βἰηρίε πηεδοσ οὗ ἰἴ παηχεά ἃς 

τεϑἀθηΐ ἰῇ (86 5δπι6 οἰἐἰ65 (Νεῆ. 1136.) αἴζαγ 186 Ὄχὶϊα (οξ. 
Εν. ἶτέ. τ. 287 ἴ.; διδάβ, Οσϑεολ. ἱ. τ54ἴ.). 15 ΘΑγΙν οἷοβε 

σοοηηοχίοη ἢ [δῇ 5 αἰοϑίεα ὉΥ 74. 18. 1, (οά. Α δπά 

οἴπεν Μ55. οὗ (α ἰηβεγῖ Συμεων ἴῃ οἱ αὐ, ταπάδγίηρ' (4 156]γ) καὶ 
Συμεων ἔστω πολὺς ἐν ἀριθμῷ ; Ὀιυὲ {Π15 15 ον! ἀΘ Εν 4 οοτγγθοίίοῃ, 

8 141.2 ΕἸ; Ὦτ, 8ὶ 192. 2; Ὠδν. 8 295), ἰάϊοπι. ἔον πωηϑγαδίο, ἥετὸ (15. τοὶϑ; 
Νυ. οὟ; Ἀὲ. 437 α].) ὙΠ6 ηυδ!ῆεά Ὀ]65ϑίηρ Ὧ85 ἀρρδαγεά ἰο πιδν ἴο 6 ἃ. 
ἀἸΠΠουν ; δηὰ δείειρίβ να ἤδηςε θεοη πιδάδ ἴο εχίγδοϊ ἔγοηι ἴπῸ νϑγϑα 
ἃ ἀϊεγεηῖϊ βεηβε. Τδυ5 γαῖ, Κα. υπάδογοίδπά {πὸ περ. ἴῃ πϑ' ὉΝῚ ἴο γυ]ς 
αἶξο ἐπε 201}, εἴαυβε (45 8. 9}9 3519 485 4419 γε6 1 5. 23); μυῖ ἘΠ|5 ΠΞΡΡεπΣ 
ΟἸΪγ νΏαγα ἴδε πο6ρ΄. μοΙ 5 ἴῃς 2γίρμεΐῤῥαϊ ρίαοε ἴῃ (ἢ ἢγϑὲ οὗ ἔννο ρβϑγβ|!εὶ 
οἴδιι568 : δγα 1 ἢο145 ἃ βυροτγάϊηδίς ρῥίαςς, ἴῃς τνογάβ σπά πο αἱ Ὀεῖα 
δάάδεά ἴο 262 Αἰ δεδεη ζἶυε, πιετεῖγ ἕοσ πε βαϊα οὗ εἰ ρῃαβὶζίηρ δαὶ (οἷ, 5. 
285» 7εγ. 22 187 2110 245 420); {π6 ἢγϑί οἴδυβα οὗ (δε νογβϑ, ἐμογεΐογο, 80 ἔδυ 
ἔγτοπὶ ϑιρρΙ γηρ᾽ ἃ περ. ἴο δοίεγηγης (Π6 βεοοηά, ἰῃ τοδὶ] ν σοηίδίηβ ΟὨΪΥ δ 
αὔὲνηιαξένε ρτοροκικίοη. ἢ Ὁ]. ἰγεαῖβ 1 15 "ΠῚ δ8-εϑο 2λαξ ((-Κ. 8ὶ το9. 2 Εὶ ; 
Ὅν. 864; ἴλαν. 8 650) “1,εἰ Εδυῦδεη να ; δηα ἰεἰ Ὠἰπιὶ ποῖ α16 50 {παΐ 15 πιθῇ 
Ὀς ἔδνν" ; πΐ {Π|8 τεηά, ἀδϑίγουβ με γγίῃπι δηα ϑυπιπιείγυ οὔ [πὰ νεγβο. 
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πιδάδ ἴο ταπῖονα ναί πδά ἴπ6 ἀρρδδΐδηοα οὗ ἃ αι βηοι]γ. 566 

ἔαρέθποῦ αἱ {Π6 δηά οὗ [πΠ6 ηοῖε οἡ ν.ἵ (ρ. 397 1.). εν ἄν 

ἢ, δυᾶδμ. ἐ 

Ἰ Ηδαγ, Ο ]Ἂῆονβδῃ, δα νοῖςς οἵ Γι δῇ), Ω ὶ Υ 
Απά Ὀτγίηρ, Ὠἷπι ἴο 15 ρεορΐε: Σ 
ἍΝ Π δὶς μαηα5 δα δίῃ οσοηίοηάεά ἴου [ἰ, 

Αηά Ὅε που ἃ μεῖὶρ ἔγοτι Πἰ5 δάάνογβαγι 6. 

Τῇ ργαγονῦ οὗ {πὸ ἢγδῖ ᾿ἰπ6 ᾿πλρ1165 {πᾶὶ ἴΠ6 {τῖῦ6 ἀδϑίγος 

βοπιοιῃίηρ---“Πεῖῃογ γοΐθαβο ἔγομη ὈΘΥΪ, οὐ βυσοθθα ἴῃ ᾿νᾶῦ, οὐ 

υηϊοη ΨΠ [15 παΐυγαὶ 4{1165-- τυ οἢ ἰδ πᾶ5 τοί γεῖ αδἰίδίπεά 

(Ρ5. 181 ὦ) 6236); οἵ. ἀπ. 2117 Νυι. 2016); {π6 ργάγεσγ πὲ ἴδ 
ΤΏΔΥ Ὧδε ““Ὀτουρξ υηΐο 115 ρΘορΐίθ᾿᾽ 1π1ρ1165 {παῖ 1ἰ 15 Ξεραγαίθα 

ἔγοπι ἰῆθηι. Απά ἴπῸ {π|ῦ6 Ὀεϊηρ βροΐθη οὗ δ5 4 ψῃοῖΐθ, 1πΠ6 

“ἐῬδορῖε᾽ ἴο ννι ἢ 11 15 ἴο Ὀ6 Ὀγοιρθς σα οηΪγ Ὀ6 ἴΠ6Ὸ τεϑῖ οὗ 

[5γϑϑ]. ὙνΉθη, μονανεγ, τννὰβ Δ}, τα ϊ διϊνοῖν ἴο {πε τεϑδὲ οὔ 
ἰϑγδαῖ, ἴῃ 1π6 διζυδίίΐοη 5 ργαδπρροροῦ δ Απά νῇδῖ 15 {πε 

βεραζδξοη Δ]υἀ6ἀ τοῦ Οπα. ραγαρἤγαβοβ : “Ηδδγ, Ο []εμονδῇ, 
{πΠ6 ῥργαγογ οὗ υἀὐδῇ «οὐόη ἦθ ροοίᾷ ,ογέλ ἐο δαζξίθ; διὰ Ὀγηρ 

πὶ δαοξ ἴο ἢ]5 ρΡβορίο ἐπ όαοο᾽᾽ ; δηὰ {πε ννογάβ ἂγὲ Ἂβχρδἰηδά 

᾽ΠῚ] ΑΥΪγ Ὁγ Κα δπά οἴμεγθ. Βιυΐ [15 Ἔχερθϑὶβ 15. αποβίοη- 

ΑΌΪ6 : {Π6 ᾿πιϊαϊίοη Ἔχργοοβαά ἴῃ [ἢς ἢγοίὶ [τ4]1οἱΖεα οἶαιβα 15 

τοὶ βυρραβίθα ὈΥ δηγίμίηρ ἰῃ τ[Π6 τοχί, νυ] οἢ ἱπιρ|165 {παῖ 

]Ἰυάδῃ 15 ροπογαίζν, αἰ ἴῃ {ἰπιὰ οσοηζαπιρίαϊοα Ὀν (6 ρΡοεῖ, ἴῃ 

ῃθ6ἅ οὗ δϑϑἰϑίδηοαθα. Αηά νὰ δἷ ἰεαϑί ἵκῆονν ποίδιηρ ἔγουη [Π 6 

Ηἰβίοσυ οἵ ἰϊ5 μανίηρ θθθη {δα ουδίοπι ἔογ [ἀδῃ! ἰο ρ ς ὁ 

δολαζ 97 ἴα οἴδος ἴγ065, αἀπὰ ἐ; σοῤαγαξίον ὕοηε τΏδπι; [πά. 

Σ8 οοἱδ ο ηοὶ ρζονὲ 1. Τυάδῃ, αἀυτγίηρ ἴπ6 ρεγιοά οὗ {86 

)υάρεϑ, 50 ἔδλγ ἔγοπι μανίηρ Ὀδοη [6 οπαπιρίοη οὗ [6 οἴμοι 

({δ65, ἀρρϑαῖβ γαΐποσ ἰο ἤανα ποία αἱοοῦ ἔγοπι ἴμθηι, δηά 

ρυτδυσα δὴ ἱπάδρεμαάθηξ οουγβα οὗὨ ἰῖ5 οἴνῆ: ἴῃ [6 ϑοηρ ο 

Πεῦοτγδῇ, 1 5 ποῖ ὄἄνθὴ παπιεά. ΒΥ τδην [ἢ νψογάς να Ῥ6 6 

ἰπἰογργείθα 45 ἃ ργαγοῦ, υἱἱεγοα ἔγοπι ἴπΠ6 ροϊηῖϊ οὗ νῖενν οὗ δη 

Ισγδοῖϊα οὗ (ῇ6 Νογίμογη Κιηράοηι, ἴοσ ἔῃ τευπίοη οὗ δῇ 

δηά Ιϑγϑεῖ, εἴπογ (Εἰθῆπι, Ἐ ηἶ. 1... 2132) ἀυτγίηρ {[Π6 τἰνδῖγυ 
(2 5. 2-4) Ὀδΐίννθβθη [86 ἔνο Κιηράομῃβ οὗ αν! δηά ᾿ϑῃ οΞ ΘΙ Ή, 
οΥΓ δί βοπὶα ρεγὶοά (566 Ρ. 287 1.) δἴξαοσγ ἴῆ6 γσυρίυγα πηάσγ [ογο- 

Ῥοΐδηι 1. (5. ἔν. ὔἸύδί. 1. 128; Οτδαῖ, ρ. 28. ; νῈ 1]. Πὐδς. 

Ὁ. 282; ϑιδαάβ, σέεϑβολ. ἴ. τόο; Ὀ111π|.; ΝΝναβίρῃαῖ, 11. δο). 
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ΑἸΓΠουΡΉ, ἔγοση ἃ [πάφδη ροϊπί οὗ νίενν (1 Κι. 12 15. 7117 διο.), 

1πΠ6 τυρίιτα ννᾶ5 ναννεα 45 ἃ ἀείεσίίοη οὗ ἴ[ῆ6 Νοτγίῃογηῃ {γὶὴ65 

ἔγοτῃι ἴπΠ6 ἀγηδϑῖυν οὗ αδνιά, γεῖ Ππάδῃ τνὰ5 6 5ηλδ]]ογ πηϊΐ, 

δηὰ τῆς Νοτγίπογη Κιηράοπι ταϊδιπθα τἢ6 παίϊοηδὶ ἤδπιῈ οὗ 

“15 γδεῖ," 50 {πμαὶ δὴ Ἐρῆῃγαδαι τα, νδο, ν μαΐποῦ οὐ σα] ρΊου 5 οὐ 

Ρο το] στουηάς, τοραγάδα ἴῃ ἀϊν᾽ϑίοη 85 ἃ πιιϑέογσίυηθ, πρ 

ψ6]} ΡΟ ΕΙΠΕ Ὁ θεὲ σευ θ θεν 
ΜὨΙΟἢ 1 ννὰ5 παΐυγα!ν ἃ ρᾶγί, νὶΖ. “15 ρθορίθ᾽᾽ 5 γβεῖς. ἷ5 

ηοΐ ἃ ἀεοϊοῖνα οδ᾽δοίϊίζοη ἴο {Π|5 νίενν {πὶ δγίηρ' δαοῖς (2) 5) 
νοι] Ὀ6 υδεά οὗ ἃ γειηΐοη, ταίποσ ἔπδη πλεῖν ὄγζρρ᾽ (12) : 

566 Ὀΐ. 20 ΕΖ. 462: 3721 αἱ. Οἴαυξα 5 ψ1}} τπ6 πη ἀΠπᾺ46 ἔο {π6 

Ἐν ε τὸ ππτ  ὑαηγησο αν τον 

ϑοίοπιοῃ : Ἐδε νἱοίοτίουβ ψαῖβ οὗ Ὀανία (2 5. 8, δο.) πιὶρῆϊ 
ΜΕ] θῈ ἀεβοῦθεά Ροδιι ΑΙ αΞ σοηξαεῖβ ἴῃ νΒοῖ ἴδ ἰσῖθα ννᾶϑ 

δηραροά ἔογ ἴπ6 σοπηπιοη ννε8]. ΤΠ]5 15 ἴηΠ6 Ὀδβσί Ἵχρίδηδίϊοη 

οὗ ννῃϊοῦ [Π6 τνογὰ5 δάμη: οὐὖγ ἱρῃοζδηοα οὗ τῆς ἐχαοσξ οἰτοιιηη- 

βίδποας ὑπάθσ ννῃϊοῆ τς ΒΙαϑϑίηρ' τνᾶ5 ςοπιροΞεά, παῖΌΓΑΙΥ 

Ρτοοο5 υ5. [το ΠΊ Βοΐηρ οοηβάδηϊ {παῖ 11 15 {πΠ6 σοτγθοῖ οπθ, 

Οἴαυκα ὦ, “1 [ε δὲ ποῖ πιδδηῖ ἡαϊΐα ρεπογαιν, σου] θ6 τεϑ αν 
τος εἐοδὰ 8ἃ5 8η δ᾽ϊυκίοη ἴο ἴπΠ6 ἱηναβίοη οὗ ϑῃϊδμαϊς,  Κὶ. 

14251. (Ὀ111π|.).--Ολ λὲς λαπάς, ὦ’ ο.ἢ υπιγιηρ ἴῃ ἀαϑῖγα 

ἴον τευηΐοη, }5ῖ Ἔχργοϑβθά, ὈῪ ἃ τγεΐσγσεποα ἴο [645 βεύνὶοαβ 

ἔογ {π6 σοπιπιοη ψεὰὶ. Βαϊ ἵν 2 1 (Δἀάτεσβθοά ἴο Οοά) 

“ἐν τΠγ Πδηάς σοηϊοηά ἴοτγ 1 (15. 4936 5123 δις.), 15 (45 Ὁ]. 
Α͵5ο 4]1ον»"5) ἃ ρ'διβῖθῖςα σοι)δοίαγα (Θἰδάα, Ζ.6.). 

ΤῊς Ὀτγανι οὗ {πμ6 ὈϊΪαβϑίηρ οἵ [υὐἀδῃ, δηα ἴῃς πιαγίϊαὶ ἰδγη8 οὗ ν.ἷ], 
ὙὩΙΟἢ ϑεεπὶ υπηδυϊοα ἴο ἴῃς οδαγδοῖίεγ οὗ [μονὶ, Ἰεὰ Καὶ, Κομῖος (2. 6»γ ϑέρεη 
.7αεοδ᾽ 5, 1867, Ὀ. 5) ἴο σοη)εςξυτγα {πα ν.7 τῦᾶ8 πιϊβϑρίαςεά, δηὰ {μαὶ Σ οὐρδὶ 
ἴο ἔο!ονν ν.}0, ἱπ ᾿ὨΙΓὮ ο486 ν.}} του] οὗ σουζϑε γοϊδίς ἰο 1 υΔῃ. ΟὙτγᾶϊζ 
(Οεςεῖ. 6» )7μάδη, 1. τ (1875), ρ. 4861.) ννεηΐϊ ἕυγίπον, [ο] οννίηρ Ε. ΕΠ ̓ 6Ζοῦ, 
ἃ Ταϊπιυαιϊς δυΐῆοσ οὗ τῃς 2)ηά οδηΐϊ. Α.Ὁ., ἴῃ δρρίγίηρ ἴο {π|85 νεῦβε ἴδ6 

7. ὦ χ1νν} σοηβίσ. 48 Ρ8. 4 1713. 4 ἅς, ((-Κ, 8ὶ 144. 4"; Πᾶν. 
δ τοο Ε.8). 

Β Οη {δε (πεβοογαῖὶς γεϊδιίϊοη οὗ (6 Κη ράοηι οὗ ἰϑγδεὶ ἴἰο ἴῃδί οὔ υ δῇ, 
866 8η Ἔχοοϊθηῖξ ραρεσ ὉγΥ ἔπε Εδν. Α. Εοβεγίβου, Ὠ.Ὁ., ἰὼ {πὲ 7 λέμε, 
74}. 1895, ννῆο ροϊπίβ οὐυἱ ννε}} {πὶ που ρ ἢ 7 υἀδῇ δέσανε αἱ ἰπιαῖεῖϊν πογα 
ἱπηροτγίδηϊξ, πονογίῃο]εϑ8, ἀυγίηρ ἰῃ6 ἔνγο σδηζυγί 65 ζο]οννηρ (Π6 αἰνίϑιοη 
οὔ {δε Κιηράοπι, [93γϑαὶ νγα5 Ῥοῖῇῃ ρος αν [86 πιογὰ ροινογῆι δηά δ͵90 ἐπα 
σΠ ΟΥ̓ οοηΐγα οὗἉ βριυδ] [π|6ὸ δηα δοινιγ (ΕἸ1]648, ΕἸ158Π4΄, Απιοβ, Ηοβοβ") 
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βοπιοννῃαΐὶ ὈοΪά Ἔχεροιῖοδὶ σαποη {παι νοη ἃ ννογὰ ἀϊά ποί 5υἱῖ ἃ ραϑϑαρε 
δηοίμοσς πιο ϑυϊ δΌ]6 πὐρῃξ, [ἢ Ὠοσοαββαγυ, Ὀςὲ διρϑιυϊεα ἔον ἰΐ, δηά, ἴῃ 

τεδάϊηρ᾽ δοσογάηρὶγν, δέηρηδοη (ννὶς 6) ἴος )7μάαλ. Ἡεϊρτίη, Ζ7ιςέ. δ οεί»» οὗ 
δε Ἡἴεδγευς (Νενν Ὑοτ, 1870), 1. 112-τ|6, ἀπα Βαςοη, 7 γἦῤίε 7γασίξίον, 

ΡΡ. 270-272, αΥῦριᾳις Βίγοῃ ΡΥ ἴῃ βυρροτί οὗ (8 οογγεοίίοη, δης, σοπιδιπίην 
ἢ τ ἴπῸ οπιεπάδἭοη κιρροϑίεα Ὁγ Κοῆϊεσ, οριαίη, 45 ἴῃς Β]εβϑϑίηρ οὗ 
Θιπχεΐοη (ν.7), “Ηξεδγ, Ο ]επονδῆ, [Π6 νοῖςε οἵ δ᾽πιοοη, Απηά Ῥγίηρ δίπι ἴο 
Πἷ5 ρεορὶς" (ἴῃς γεΐεγεηςα Ὀεοίηρ βιρροβοά ἴο ὃς ἴο πε γεπιχηδηί οὗ Θ᾽ πμεΐοη- 
ἰἴε5, Ὑπὸ ουπά τοῖα ἰη Θεῖγ, τ ΟἹ. 4432); δηὰά, 85 ἴῃς Βεβϑίηρ οὔ ᾿ υ δῇ 
(ν.}}, ““7υ δῇ τῖῖῃ μῖ8 μβδπᾶβ σοηϊθηα 5 ἴον μ᾽ πιβεῖΐ, Απά ἔμπου γί δὴ ποῖρ 
ἔγοπι ἢ15 ἔοθϑβ : Β[655, Ο Ϊεπονδῆ, [15 πιρῆῖ, Αηὰ δοοερὲ {πὸ ψνογῖ οὗ ἢ 5 
μαπάς ; ϑηνίίς [Πγοὰ ρΡ ἢ ἴῃ (Πς ἰοἱῃ8 ἴποβε (παὶ γβο υρ αραϊπϑὲ ἢϊπι, Ἀπὰ 
{Ππ6πὶ [δι παῖς πἷπι, (παὶ (ΠδΥ τα ποῖ ἀρ δίῃ ᾿᾿ (Ηεἰρεη, Ρ. τἰόῶ; 5 σιν 
αἰ γθηΥ Βδοοῦ, Ρ. 3156). ὙΠ οογγεοοίίοη ἰ8 δῇ ἱηρδηΐϊουβ οὐα: Ὀυῖ πο 
γεάβϑοὴ ἀρρεδῦβ ἔογ ἴδε ἐγδηβροβίι(ίοη, δηὰ οἴδεγ δἰἰογαίϊοηβ, νυ οἢ 1 ροκίυ- 
Ιαῖϊεβ : δηᾷ ἰἰ 15 ἀους ἠοῖ ἴο ἔδοϊ {πὸ 1υ.51|ος οὗ ὨΠπιαηη᾽ 8 νογαϊοὶ, ἴδδι 
ἴ ἰΘ ““ἴοο νἱοϊδης " ἴο Ὅ6 ργοραῦῖϊ9θ. (Τῇς ρἷαν οὐ δέρμείοη ἴῃ “Ἡδατγ᾽" 
(ελδνεά) 186. πο ἀρργεοίϊδ᾽ϊθ αγρυπιθηΐ ἴῃ [18 ἔανουγ ; ἔογ ἐπουρῇ (ῃς πδπιε5 
οὔ {86 ἰγῖδεβ γα ρίαγοά οὐ πῃ αη. 49 (ν.8: 1619). (15 18 ηοΐ οἰἶβϑενδογς (ἢ ς 
ςδδς ἰῃ ὮὨϊ. 423,--}}} ἴῃ ν.7, οὐ πη", θείηρ νεγὺ ἀουδεξι].) 

8-11. Του]. 

8 ΤΥ ΤὨυπιηληι δηά (ἢν {τἴπὶ ὃς ἔογ (ἢ τῆδη, ἰὮΥ ΡΟαΪΥ οπς, 
ἌΠΟ ἔδοι ἀἰά5ὲ ργονε δἱ Μαβϑβϑδῇ, 
ἢ ψἤοασι δου σοηξοηάοάκί δἱ ἔπε τνδῖετβ οὗ Μεγ δῇ : 

9 Ἅηο 58.110 οὗἉ μὶβ ἔδίμογ, δηὰ οὔ "15 τηοίῃεγ, 1 βανε ποῖ βθδη ἢϊπ), 
Νεϊίμες ἀοίἢ Ὡς δοκηονιεαραε Ὠἷ5 Ὀγεϊῃγεῃ, 
Νονς Κηοννοῖἢ ἣδ ἢ15 οὐνῇ οδι] ἄγοη ; 

Εογ ἴμεν ἵδερ ἴδγ βαγίηρ, δῃὰ οῦὔϑδεγνε (Ὦγ σονοηδηῖ: 
10 ΤΏΘΥ 5δον ἰδοοῦ ἴδγ Ἰυάρτηεθηίβ, 
Απά ϑγβδεὶ ἰἢγ αϊγεοίίοη (14); 
ΤὮΘΥ 56ΐ ἴησο86 ἰη (ΠΥ πο ΓΙ, 
Απά νῇο]6-οἴἴἶεγιηρ5 ὕροη (πίῃς 4]ἴᾶγ: 

11: Β]655, Ο Ϊεπονδῇ, 815 πὶ ρηΐ, 
Απά ἕδνους (Δοςερί) {π6 τνοῦῖς οὗ ῃ15 παπάς ; 
δια [πγου ρ ἢ ἴῃ (Πα ἰοἱη5 ἴποβςε ἰδὲ γῖ8ε υρ ἀρ δϊηϑδί Πἰπι, 
Απὰά ἰπεπὶ ἐμαὶ μαῖα πῖπι, (μαι {6 Υ γῖϑε οί (αρδἰη). 

Οοηίγασί απ. 405.---8, ]εῃονδῇ 5 δάάγεθςεά, νἱἢ {Π6 

ΡεΌ του παῖ [6 ργῖν!ερα οὗ ριδγάϊηρ ἔογ ἴϑσγδρὶ ἴπ6 βδογεὰ 

Ιοί πιᾶὺ Ὅ6 οοηπῆεπιοά ἴο 1ονὶ, νῆοβσα βάσιν πδά Ὅσο 50 

βανογεῖν ταδίεα ἱπ {πῸ νυ] ἄδγη655.--- 7 τε ΐηε απο ζ)7γίρ»ι} εἶςξε- 

ΠΟ αἰνναυς ζ7γίρε ἃ Μ747,1101, ΕΧ. 2850 1,ν. 85 ΕζΖυ. 253 

(-- Να. γῦδ), ἀπά 65ρ. 1 5. 145 (ἃ (΄“νμογείοσα ἢαβδὶ ποιὰ ποῖ 
δηδνναγαά {ἣν βογνδηΐ {Π15 ὅδ ὃ 1( [15 πα Ὀκ ἰπ πὲ οὐ 'ἰπ 

]οπαίΐῃδη πὶν 5οη, Ο Ϊεμοναῆ, ἀοά οὗ Ι5γδοὶ, ρῖνε σι; Ὀπὲ τῇ 

1 Ὀ6 ἰη ἴγ ρεορΐα [5γδαὶ, γίνε Τῃυπιηίπι "7 : ἴΠ6 ὥύγωη αἴοης 
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δ΄6 παπιεά Νιι. 2721] τ 5. 2861.--- }ογ δε νιαη, ἐὰν ροαζν ο»6] 1.6. 

{π6 ἀδα [,ονὶ, σοηῃοεῖναα οοἸ]εοἰϊνεῖγ, δηά ρογϑοηιῆςξα 85 δη 

ἱπάϊνϊάυα]! ; ἴῃ οἷαιιβες ὃν “ ἴ ἰ5 μεη αἰδβοσιρεά δ5 Ῥεΐηρ 
“ἐργονοά᾽" δἱ Μαϑϑϑῆ, δηὰ “" οοηϊεη δα " ν ἢ δἱ ἴῃ νναΐογβ οὗ 

Μειδῇ, νὶΖ. (1 [π6 τεξεγαποα Ῥ6 ἴο ννῆδί 15 ἀθβογιρεά ἴῃ οἱἷἱ 

αχι βίην Ρεηΐ.) ἴῃ {Π6 ραγβοηβ οὗ [15 ἔψνο γαργεβθηΐδίίινα οὐδε, 

Μοβϑβ δηὰ Αδγοη.: Τῇϊ5 γεηά. 15 βξυρρογίεά Ὀγ [6 ρῥγοπλπθησθ 

ΜΜΉΪΟΘΕ τς ρῖνεβ (ἰη ἀρτοαπιθηΐ ἢ τπ6 οἴποῦ ὈΪ6 5 ϑ'ηΡ5) ἴο (Π6 

{τῖθα 5618: θὰ [Π6 ββεῆβα ραξ ἀροη οἱ. Ὁ 5 ἰ5 ταῖπεσ ϑἰγαϊηθά. 

Ὀ1Π1πὶι. ΟὝΣ τεπάθσ ““ἔοσ ἴπῸ τδη οὗ (ἣν ροαϊυ οηβ,᾽ νὶἱΖ. οὗ 

Μοβεϑβ, ἴθ πιῇ οὗ πὶ5 {δὲ (Φη)ὲ Ὀεϊπρ' οο]] δ οῖῖνε, ἃ5 05. οὐ" 

]υ4. 822 15. 58:7, δηᾶ οὔβη); ἴἢ [ἢ15 σαβα [6 ταϊδίναεβ ἴῃ 

οἱ. ὃν Ὑ}}} ταῖεσ αἀϊγεοιν ἴο Μοβαεβ. Ἴδα ραββαρΈ, ποινανοῦ, 

οοοαϑβίοηϑβ αι βηου νυ : ἴον (1) [6 ψνοτγάβ, ἰδΐκθβη ἴῃ {πεῖγ παΐαγαὶ 

56η56, ταῖογ ἴο {π6 {{|ῦ6 ραπαογαιυ (ποῖος {πὸ 2ἠεγαῖς ἴῃ ν.5"), 

ΠΟ ἢ ποννανοσ 15 ποῖ πιοπίἰοηδα τροπ οἰἴπογ οὗ 1Π 6 οσοδϑίοηβ 

γεΐεγσγαά ἰο (ἔχ. 1717; Νιι. 201:18); δηά (2) θνβὴ 1 1 Ὀ6 σταηίεά 

ταὶ (6 {106 15 σοηοεῖναά 45 γτεργοϑδοηίεα ὃν Μοβθβ οἵ Αδίοῃ, 

ΠΟΙΗΙΡ 15 αἰδεννῆοσγα δαϊὰ οὗ εἰπε πανίηρ Ὀδθη {τε Ὁγν 

]εμονδῇ αἱ ἴπεβα ρίδοας : δυΐ (ἸὮ ἃ οἷα οὐ {πε ἔννο π8Π165) 

ἰϊ 15 βαιά ἰπ (ἔχ. 1γ25.1: οὗ, Π.. 616 922 παῖ {π6 ρεορίβθ 

“ἐργονβά " (566 οη 61:6) ]εῃονδῆ δὲ Μαββϑδῇ (“" Ῥγονίηρ' ᾽), δπὰ 
ἰη Ε (Εχ. 138 7 τῃδὲ {πὸ ν ““ σοπιοηάεα " οἡ ἴΠ6 βαπιθ οσοδϑβίοῃ 
ἢ Μοβος δὲ Μογϊρδῇῃ (“ Ὁοπίεηίζοη ᾽᾽}; ἔυγίποτ, δὲ ἃ πλθο 
Ιαϊεγ ρογιοά οὗ {πεὶγ ννδηάεγίηρς (Νιι. 2088 1), (ῃΠ4ι ΠῸΥ ““ σου- 

τεπἀοα" νἢ Μοβε5,---οῦ (1 Ρὴ) ψνἢ ]εμονδῇ (Νὰ. 2ο]8, οὗ, 
27}4),---αιἰἴ {πΠ6 ““ψαῖοτβ οὗ Μογθδῆ," ἴῃ Καάβεῆ. ὕροη [8 

βΒιρροβιίοη παι (ἢς ργοβθηΐ ραϑϑαρα δἰἀθϑ ἰο [ἢ6 ἱποϊάθηϊς 

ἴδ τεοοτάδά, [ζ 15 σοτῃ πιο Υ υηάἀεγϑίοοά ἴο σὺ, ἢ δηοίῃογ 

ὈΪαυ, ἴπαὶ [6 μονδῇ ““ργονεά " τῆς {τῦ6 ἴῃ Μοβεϑ᾽ ρεγϑβοη--- Οὐ 

(Ό᾽. Οβ.) ““ργονεά " Μοβεβ ἢ! πη56 1 --ι Μαββϑδῇ (Εχ. 17)» ν]Ζ. 

Όγ οὈδογνιηρ ον ἢα ψουϊά Ῥαπανα υὑηάδγ [Π6 ργονοσδίϊοη οὗ 

1π6 ρδορθ᾽ 5 οοπιρίαϊηΐς ; δπᾶά ““σοηϊξεπαδα᾽ ννἱῃ πὶ δἵ ἴδε 

νναΐογς οὐ Μεερδῇῃ (Νιι. 20: οἵ. 5, 818. “41 τοϑιεα {π66 [15τ861] 
αἴ ἴπ6 νναίογβ οἵὔ Μεγ δῇ ᾽"), νίΖ. ᾿πάτγεοῖν, ὈΥ συ] οἴη Ὦ]ηῚ 

ἴο πε ἰε65ῖ οὗ ἃ ἰγγίηρ δηὰ δγάμυουβ οἰτπδίοη. Ἐς Βιΐ (5 6χ- 

“ ΝΠίοῃ, δὲ ἰοαϑὲ δοσοοσγάϊηρ ἴο Ρ (Νυ. οϊδ. 33. 2η1}4 Ὁ. 425, οἵ, 5. 
τοδὅ3), πεῖῖπες Μοβεβϑ πος ἄδγοη Ἵπάμγεα Τἢ]5 γοργοβοηίαίίοη οογίδίηϊν 
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οἱδηδίίζοη σδηποῖ Ὀ6 5414 ἴο 6 ἃ παΐυγαϊ ομθ. Με] ἢ. (71. 

Ρ. 134), Βγβαάθηϊκαπιρ (Ο΄ϑδέδ τι. γοῆ. Ρ. 177, ϑιηθηά, “1 ἐζέεεί. 

ΚΑ οἰ.-οὐδοῦ. Ρ. 78: Ὀ1Ππι. δα'5ο 1η011Π65) ταηάδγ οἱ. ὃ, “" 20» 

νν ῃοπὶ ἴποιυ. οσοηἰοηάεοάςι" ([5. 157 5133. νἱΖ, ΌΥ ΘΠΔΌΪΙΩΡ᾽ 

Μοβεβ δπά Δδοῃ ἴο βδίιϑευ ἴῃ ρεορῖὶβα ἢ ναΐογ: θυ ὄνϑη 

80, 85 Βτρά, αἱΐονβ, (μ6 τοΐδθγθησα ἴο ἔχ. 17 Νιι. 20 γεπΊδὶῃ5 

ἀπῆουϊ; δηά ἴπ6 Ροβϑι ΠΥ τηυδί 6 δαἀπεα [Πδ4ἰ Δποίποῦ 

νογϑίοη οὗ {π6 ἱποίάεηϊβ αἱ Μαββδῃ δπά Μειίρδῃ ψὰ5 οαγζεηΐ, 

ἴῃ ΨὨιοῦ (μ6 ΠάοΠεν οὗ ἐπ6 {τδ6 ννὰβ ἴπ 5οπθ πιδηποῦ ἰεβίοα 

ἀϊγεσοῖν ὉΥ ΓΕ πονδῇ.---Οοαζν (Π)ὉΠ)] [1|. ύ οὐ ἀύμαῖν (αἰκὶπ ἴο 
ἽΡΠ, Ρ. 102); Ῥυΐ δ5 ἴῃ δηοίθηϊ ἴϑγδϑὶ Κιηπὰ πῆθὴ ψνεγα δἷβο 
σΟΠΊΠΊΟΠΙΥ ἀοά-ξεαγιηρ πηεη, ἴΠ6 ψοτγά δοαυϊγεά ἴΠ6 βθῆβε οὗ 

φοάίν, ῥίοιδ. 1 15 580 θα οἴδη ἴη ἔπ Ῥβδίγηβ, 65Ρ. ἰδΐβ. οὔδβ 

(4. 3οὅ 4139 4738 δις.); δηά ἴῃ ἴπ6 Μδοοδρϑδη δΔΡῈ 1ἴξ θεσδηι {Π 6 

Ὠδπια οὗ {πΠ6 ρΐοιιβ, οὔ ρδίγιοϊιο ραγίγ, ῇο ορροϑβεά {π6 

Ηεϊ]]εηἰζαϊίοη οὗ {παῖς σουηΐϊγγπιοη (Ασιδαῖοι, : Μδροο. 242 γὶ8 

2 Μδοο. 145).---3. ΤῈ ϑβυδίεοι ἰ5 {π86 ἔγῖρα ρϑπεγαῖγ, τολὸ 
γαίδγγιηρ' ἴο »αη (οτ 726) ἴῃ ν.8, ἴῆ6. πυπιρογβ δἰθγηδεηρ ἴῃ 

1Π6 ΡΑΓΑΙΙοΙ οἴδυ565, 85 15 οἴξοπ [ἢ οαϑα ἴῃ Ηδδ. ροεῖ Ῥορίγυ, ψθεῃ 

ἃ ΦΥῸμΡ οὗ Ρεγβοηβ 15 βροίκδη οὗ. Τα ᾿ἰηϊοπίοη οὗ {Π6 νογβϑα 

“ἼΞΤΟΙ ῥτγεάϊοαξε Ε ΠΕ τπεπιθεῖα. οὗ 1{πΠ6 ἴγῖδ6 ἃ γερυάϊδίοη οὗ 41] 

οοπϑδιάδγδίίοηβ Ὀαβαά ὕροη δαγίῃ]γ γεϊ δι οησῃὶρ. Τἢδ γεΐογθησα 

ἰ5, Βοννανοσ, ἀϊβρυϊεά. Ὑῆδ νογὺβ ἴῃ οἱ. ᾿ ἢν ὃ τηλυ δα οἰἴποσ 
Ρίδβθηΐ ογ ρδϑβί (τ αξη, ἐϊα, ἔμοιο). [τ 5 οἴἴδη υπάεγϑίοοα ἴο 

τοῖοσ ἴο {π6 ἱποϊάθηϊ Εχ. 4221-29. ψῆδη (6 ““βοηβ οὗ [,δν:,᾽ ἀ1ς- 

τοργάϊπρ' 411 {165 οὗ γεϊ δ: 5ἢΡ, 5 ΡΠ τηδηϊεϑῖθα {πΠοῖγ Ζϑ αὶ 

ἴοτ ]εβοναῇ, δηά ψόγε γεναγάθά, 1 5θεπὶ5 (566 ν.39; δηά οὗ. ου 

1ο8), ἢ τΠ6 ργεγοραῖϊνα οὗ {πΠεῸ ργϊεβδίῃμοοά. Οἰδπεγβ (1. Ὁ. 
Μιςοδ., αταῦ βυρροβε ἴπ6 ψογάς ἴο 6 πιοδηΐ πΊογε ΡἜΈΠΟσΑΙΪΥ, 

δηά ἴο ἀδποία Ὠυρεγθο σαν ἴῃς ἀϊδγεραγά οὗ Ἔνθ πε οἱοβξεβξῖ 

οὗ νυ αν {165 οὐ ἱπίεγεβδίβ, ψ ἢ ψὨιοΒ ἴῃς αἰβοπαγρα οὗ ἃ 

βδογαά οἕῆοο---- ποῖος ἴπ6 δαἀπιηϊσίγαϊίοη οὗ 75ῖ1σὲ (οη 1:77), 

οἵ οἴμογ ἀνίας (Μα]. 29)---ϑῆου!ά Ὀ6 σοπάυοϊεά,. Τῃυ5 Οπη. 
ῬδΓΔρἤγαβοϑ  “ὟὟΝο 85 ἢο σοπιραβϑϑίοῃ οὐ ἢὶ5 ἔδίῃπεν οὐ ὮϊξΞ 

τλοΐμοσ ἤδη {παν ἀγα σοηνϊοϊεά Όγ ἴπ6 οουγί, δηά τεραγάβ ηοΐ 

16 ρούβοπϑβ οὗ δ5 Ὀγοίμογβ δηα οἰβίογς." ΤὉῆ6 οδιιϑαὶ οἴδιξεα, 

σδηποῖ ὃ6 ΔΙ1υδδα ἴο ποτα, εγε ἴμε οσοηίεχί ϑθονϑ ἰῃδὶ βοπιειίπρ οσεσιι- 
8Ὁ]6 ἴο ἐπε ἐπῆε (ον 115 γεργοβδεηίδίϊνἝϑ) ἰ5 ἰῷ {πῸ ροεῖ᾽ 8 μουν ἢίβ. 
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τπ6 '᾿νογάϊηρ᾽ οὗ ψ ΒΙοἢ 15 αἰ ραησγαὶ (“ Εοῦ πον Κααρ,᾽" ὅο.), 

ἴανουτβ {815 [ηἰεγργοίαϊςίίοη. Ῥγορδοϊν, ποννανογ, {π6 οἵδοῦ 

5ῃου]ἃ οί Ῥὲ οχοϊμπάθαὰ (Βαιάιβϑιη, 2 γζροζογέλμη, Ὁ. 77); 

Οαίε:; οἴ. Ὠ111π|.). Ὑῆα ἰηϊεηξίοη οὗ {π6 ροαοῖ ἰ5 ἴο ἀδβογιῦε 

186 αἰδιηἰογοςίθα βριτς ἰὼ νοῦ τῆς τά64] [νι ἀἰβομαγρεά 

ἢΪ5 ρυϊθϑιν οἴοα; Ῥυΐ ἴῃ ἀοϊηρ {Π15 ἢ6 50 ὄδχργϑϑϑεβ ἢϊπη561 

8ἃ5 ἴο δυάς δι 1(ῃὴ6 βδηια {ἰπ|6ὲῈ ἴο ἰἢ6 οσσαβίοη Εχ. 4227.29, οἡὴ 

ΜὨΙΟὮ ἃ δι παν 5ριγιῖ ννὰ5 ἀἸβρίαγεά ἴῃ ἃ οοπθρίοσυουβ ἄερταα. 

ΑΞ5 ΟδΕῚ γαπλαγκβ, ἔΠ6 ννογάβ ἀύα δρρ !οδῦ]α, ἰη ἃ σογίδιη 5656, 

ἴο νοῦ βδογεά γυϑί: οἵ. ΜΙ. τοῦτ ,ς. 1436; 4150. Ὠι. 219 ἢ, Εὸγ 
δῃοίδογ νίονν οὗ ἴπ6 τπηθδηϊηρ οὗ ἴΠ6 ρα558 ΡῈ, 5ε6 ὟΝ 611}. 7 ἐπ. Ὁ. 

135ἴ.---] λασνό ποέ σδόθη ἀζηι) ἃ Ἀγρεγθο σαὶ ἐχργεβϑϑίοη οὔ γερυάϊδ- 

του (Τοῦ 818) .---«οἰηοτοίσαρο ("31}}} 2117.---- Ὸ} ἐλον ζοοῤ, ὥ.] 
[π6 στουηά οὗὨ [15 ἀξ ηἰοταϑίθάηδββ, νὶΖ. {πεῖν σίγιοϊ οῦβοσναηοθ 

οἵ ]εμοναῖ 5 σοπιπηδηάβ.-- δῶν] 1.6. σογμηπαηαῖ (15. 539).--- 
Ουρια») οἴ. οἡ 418. Ηδτα οὗ ἴδε σοπάϊοηβ πηάδγ  ῃῖο τπῸ 
ΡΓεϑίποοά ννὰβ δπἰγιβίθα ἴο {π6 {γα οὗ [μονὶ (50 [εγ. 4221} 

Μα]. 24. ὅ: 8).---10. Τννο ρύεαῖ ἀυίε5 οὗ [πΠ6 ῥγιθϑίν {γτἰῦα γα 

ἰηἀηοδῖεά ἴῃ ἴπ656 ψογάβ: (1) ἴο ἀδοίάθ, 'π σαβδαὲβ Ὀγουρῆϊ 

Ὀοΐογα {ποπὶ, ἴπ δοοογάδηοα ἢ [86 ρΥποὶρίθς οὗ 7 ονδῆ 5 

“ἐ ἀϊγεοίίοη,᾽" οὐ "αν, οὗ ψνῃΐοῃ ΓΠῸΥ ἀγα ἴπ6 συδγαΐϊδηβ (7 6γ. 
88); (2) ἴο πιαϊπίδίῃ [Π6 βϑγνίοβ οὗ {πῸ αἷΐϊασ.0. (Εοσγ ἴῆγεε οἵδεῦ 

ἀμεϊ65, 566 οὴ 108.) οδλοιο 15 1[|. ἰΐγεοξ (λδγᾶλ), σοτγεβροηάϊηρ' 
ἴο {πε ἐο]] ον ηρ ὦγοοΐίογ; (1): ἴδ 6 ἔτνο [6 πλ5 ἀγα υκ66,, ννϊοἢ 

ἀδηοία γερο !αγίν 1Π6 ᾿ΓΙ ΒΟΥ ἁπῖν (566 οἡ 1710; δπά οἵ. ΕΖ. 

4433) οὗ ρίνίηρ αϊγοοίίοι (Τόγλ) οὐ ροϊπῖίβ οὗ σδγαπηοηΐδὶ 

οὐβογνᾶηοθ Μισοδῇ (311) σμαγρὸβ (6 ργδδίβ ἢ ρσταπίϊηρ, 

“ἐ ἀιγεοίοη ᾿᾿ ἔοτ ΠΊΟΠΟΥ : ΕΖ. (2236) δηά Ζερῆῇ. (44) 5Ξρεαϊς οὗ 

]εμονδῆ᾽β “' ἀϊγεσίοη ᾽" (14νν) βδυ σι πρ' νΊοΙθηοα ; ἔοσ δῇ ΘχδηΊρὶα 

οὗ ““ἀϊγεοίοη᾿ Βεϊηρ' ᾿ηααυϊγεά ἔογ, 566 Ηδρ'. 211-18... Βγ 7μζρηιθηξς 

1} Ὀ6 πηοδηΐ ἀδοϊβιοηβ πῃ οἷν! δηά οὐ πλ1η 4] οαυ565, οἵ ἴΠ6 

ογάϊηδηποδϑβ οιυπαάδα ἀροη ἔπεπὶ (5εε ἔχ. 211 ΕΖ. 443; δηὰ οἵ, οη 

41 177). Ιῃ ποῖίμογ οᾶ56 15, δοννανοσ, ἃ 7πογαΐ εἰ θπγχαπὶ ἴο Ὀ6 τὸ- 

βαγάεά 45 δχοϊιιάδά, “Ἅ }επονδῇ 5 ἀϊβε πρι ῃεα ἔγοπι ἴῃ 6 ροάς 

οὗ 5γδ6]᾽ 5 πειρῆοιγβ, ἀπά ἴοννοῦβ ἀῦονα {π6η], ἃς {π6 αοά 

ῖῃ ΜΏΟδ6 ΠΔΠΊ6 150106 ννὰ5 δαζηϊηϊξίεγαά, δηά οὗ ννῇοπι 1 οου]ά 

Ὀ6 5416 πὶ Ης ννὰ5 ποῖ ποινὴ νῆογα {Π6Ὸ αν οὗ οπουγ δηά 

9. ν3»Ὁ] ὑτ-- αδομέ, ἃ5 απ. 2012 αἱ. 
26 
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ροοά ἔδι ἢ ννεγα νἱοϊαίοά ; ἢ ἤδησα (ἢ6 ρῥγίθϑῖ, 85 Ηἰς ογρδη 

δηά ἰηϊεγργοῖογ, 15 "6 Ὀδδγογ  δπά δρροϊηϊθα ὑρμοϊάεσ οὗ 

γρλέ᾽" (Κυδηθη, ΤΠ δό. Ζεοί. Ὁ. 90). Απά 50 Ηοβϑα γδργϑβϑϑηῖξ 

]επονδῃ 5 Ζδγᾶλ ἃ5 ἃ πογαΐ ἀρδπου (458), ἀπά αἰἰγιρυίες {πα 

οὐ πιῈ5 γαπιραηξ ἴῃ βϑγδαὶ (ν. 1. 3) ἴο {Π6 ῥγιθϑίβ᾽ ἔογρ ει] η655 

οὗ 115 ἔσὰῃς ομαγαοίογ (ν. Ὁ), δηά ἴο {ποὶγ ννογὶ αἷν υποοποόγη ἔογ 

τῃ6 ““Κπον]θάρε" οὗ ἀοά, τννὰῆϊοϊ 1:5 ροβϑθβϑβϑίοῃ 1πΠ1|ρ1165 (ν. 5) ; 

ΠΊΔΗΥ τηοΓα] ργθοδρίβ, 8150, ἀγα δπιροάϊεά ἴῃ [μὲν. 18. το (Η); 

δηά {Π6 ““)υάδρπιοηΐβ " οὗ Εχ. 21-22 δῖα αἰγεοιν ἀεοιρηδά ἔος 

τῆ6 πιαϊηΐθηδησα οὗ ᾿ιι5{1|06, δηα οἷνὶς τρῃίθουβηθϑβ, θοῦ θη 

τῇ δῃά πιδη ἴῃ ϑγδαὶ (οομρ. υδη. Ζ.ς. ΡΡ. 82-0ο1; 4276“. 

δ το. 4; ϑπιεηά, “26 ε:. ΤΑ οἰ.-ρσδολ. ΡΡ. 77 ἴ.,) 277; ΝΥ ΕὩ. 

ΗΠ δέ. ΡΡ. 394--296, 434-439; Μοπίεδοτο, “7 εδό. Ζδοζ. Ὀρ. 45 ἔ., 
409, 64ἴ., 69-71; ΒΘηΖίηΡρΘΓ, ΡΡ. 321, 2324, 412ἴ.; Νονδοξκ, 

ϊ. 97 [.).--Ὑ“ριοθη56} ἴο Ῥατη ἰποθῆβα ννὰβ {πε ἀπ (ἀπά ρῥγίνι]ε ΡῈ) 
οὗἉ 1ῃ6 ρῥγίθδίβ : 566 1 5. 228, δηά (1ὴ Ρὴ Νιι. 16610 1.γὅ (1600). 
(61. ΤΠ ύ. Ρ. 64 ., Νονδοκ, 11. 246 ἔ., ἀπά οἴπογβ, οοηϊεηὰ 

{πὶ ἢεγὸ δηά 5. 118 ηοίῖ ζποθρδο, Ὀὰΐ συσοοί-σγμοῖζο, 15 τπθδηῖ, 

δῃά {παΐξ {Π6 τρίθγθποβ 15 ἴο {6 ἴαϊ οὗ (ἢ6 τπδηϊ- οἴδγιηρ5 

Ὀυγηΐ ὑροῃ {δε αἷΐαγ: οἵ. 5. 6616, Δηά [ἢ6 οορῃαία νοῦ ὝΘΡΠ 

“ἐβδηά ὕρ ἴῃ βινϑαί-ϑοκα," [μὲν. 45 δο.)---  ; δὰ» πού] ἴοτ 

{π6 δρ., οὗ. Ῥ5. 189 (8), Δηά αἀη. 8321 Απ|. 521 ἴ,ἀν. 2681. νλοίε- 
οδεγίρρς (0553)] 5εὲ6. οὐ 1:3:769,- ΝΗ τπ6 δπεῖγε ραββαρα, 
σοπιρ. Μαὶ. 249, ννῆογε, ἴῇ [οΥΠῚ5 γαοδ Πρ ἴποβα υδοα ἤδγα 

(ἐατῦ -- “" ἀϊγεοσίίοη ᾽}), ἴπ6 ργορῃμεῖ ἀερίογες, [μεν] 5 ἀδοϊεπϑίοη 

ἔγοτῃ ἰῖ5 1468].---11, 7 ἐς τ»ιζρλ 2] 1.6. ἈΪδ ΔΌΪΠΠΟΥ ἔος ἴῃς εἰθοϊεηϊ 
ἀιβομαγρα οὗ 15 βδογεά ἰσγυβῖ (50 (ἃ ἰσχύς, Ἐ ,ογέμεῶο; αταΐ, 
Κε. Ὁι. ϑίδάβ, Οδίι}}). [Ιἡ [1561 {π6 ννοτά πιρθΐ δαυ δ! πιδϑη 

σμδείαησο, ῥοδοοσδίορς (ΑΝ. ἘΝ.), δ5 817; υΐ ψν θα ἢ 15. ποῖ, 

ΕἸπογ οἰβεννῆογα πη Ὀΐ., οὐ ΡἜΈΠΟγΑΙΥ ἴῃ {(Π6 δαγίιογ Ὠἰβίογι δὶ 

Ὀοοΐκ5, (6 ργδάοπιϊηδηΐ σμαγδοίαγϑίίο οὗ τῆς {τ106.---7}}6 τοογᾷ 

οΥ λὲς λαηας) 1.6. (αἴ ἰδαϑὶ μίαν) Πἰ5 βογνίοθβ ἴῃ οοπηθχίοῃ 
ἢ τῃς αἰΐαγ, νοῦ, 1 ἴΠοῪ ἀγὰ ἴο Ὀς εἴδοδοίουπ, πιυσὶ ὈῈ 

͵)αυομγοα (οὐ ποοσορέθ4) ὉΥ εδονδῆ: οἷ. Ηοβ. 88--7δγ. 1.410 

(ὉΠ ε ΠῚ), Απ|. 523 ἘΖ. 204] 4327; δηά 20» σοοθῤέίαροδ (ἥ ΧΟ) 

76τ. 620 15, "οἵ δοΐῖ [,ὲν. 13 αἰ. (γεηάεγεά ἥχυοτ» Ῥ5. ς18 12 15. 

6ο"Ὁ αἰ.).---ϑηεῖζο ἐλγοιρὰ (ΥὉ)] οὖ τοομαῖ σευθγοῖν (3239), σοη:- 

11. Ὁ".0] ας ἐο, οὐ οι, ἴμ6 ἰοΐῃβ : οὖ. 8. 38, δηά οὐ τοῦ (Ώδν. 8 171).--- 
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ἔμδθ: οἵ. οὗ {πε πεδά (Ἰγγαπιεά! 0 ]}γ), [πἃ. 556 Ῥο, 6832 ττοῦ 

ΗΔ. 413.--- Τὴ ἰοΐ"5] παπιεά δ5 {πε σεπίγε οὗ βίγεηρτῃ (Ρ5. 6611 
6933 Νᾷ. 253-11 ΕΖ. 20}).---- Ὁ }}] Εχ. 157 5. 1890 (89) χ, (ροεῖ.). 
ΟΕ. Ῥβ5. 1889 .(88) ὩΥΡ γ55) Νὴ ὈΥΠΌΝ.-- ΘΠ ρεπεγαὶ ρἱοΐαγα ρίνεη 

ἢ ἴπεβε νοόγβαβ, οὗ ἴδε γιρῇῃβ δηά ργιν!ερεβ οὗ (Π6 {τιῦς οὗ 

[,Ἔν], ἢαγηλοηϊΖος ἢ [Π6 τεργαβθηζαίζοη σοηϊδὶποα ἴῃ οἴποῦ 

ρᾶϑϑαρεϑβ οὗ Ὀΐ. ; 566 [6 πηοΐδ5 οἡ 108 181-8 (ρρ. 214, 210 ἔ.). 

12. ΒΘ] ΔΙ. 

12 ΤῊς Ὀεϊονεά οὗ εμονδῇ ἀννε!] εἴ βεουγεῖν Ὀδβίαάςε δἰπὶ : 
Ηε δποοπιραββαίῃ Ὠ1πὶ 411 ἰμε ἄδυ, 
Απά Ηδ ἀνε οἷ Ὀεΐννεθη ἢ15 σῃου ἄογβ. 

Οοηῖγαβε αη. 4927, Τα {γῦα 15 σμδγδοίογιζεά (50 ἴο 540) 

845 ]επονδῃ 5 ἀδιηρ, Θη]ουηρ ἴῃ ἃ 5ρ6οῖϊδὶ ἄερτοα Ηἰ5 ργο- 

τεοϊίοη δπᾶ γεραγά. “Ἅ (δγίδιηϊυ ἴπ6 ψνῇοϊα ρδορΐθ 15 ]επονδῇῃ᾽ 5 

ὙΠ ]6γ. 1116 [οἷ 127], 411 Ηἰ5 ἔδιΠΕπ] βαγνδηΐβ ἀγα ὉΣ1Σ1) 5. 
Θοἵ [-- τοϑ1], Ὀθὰξ τπ6 {πρ6 νοῦ Ηδ Πμᾶ5 σβοβεῃ ἴο ριιὲ Ηἰς 
ἡδπιῈ μετα (Ὠ.. 12ὅ ὅχο. ; οἵ. Ρ5. 873), ἰ5. 5ρεοῖδ!!ν ποπουγοὰ 

Ὀγ Ηἴπι, δηά τϑοεῖναβ {Π15 {ἘΠ|6 ἰῃ ἃ 5ρθοῖδὶ βθηβε (ςξ. 5. 1272), 

8ἃ5 ϑοϊΪοπιοῃ νὰβ οὔοθ πδπιδά γραϊαμαἢ 2 5. 1235 (Οτγαῆ. 
Ῥογῆδρϑ {Π6 5π|4}1π655 οὗ (πε {τῦ6, δηά ἴππ γϑοοϊ]δοίζίοη οὗ [6 

αἰεοξίζοη νυν νι ἢ, 845 ἰγαάιτίοη ἰο]ά, 115 δησαβίογ, ἴπ6 οἤ]ὰ 

οὗ ]δοοῦ᾽ 5 οἷά ἀρϑ, δά Ὀδεη γτεραγάβεαά ὃν ἢΪ5 ἔαίπεοσγ (6. 431: 

4430 δτο.), πιᾶῦ ᾶνα οοηίγιθυϊεα ἰοιναγάς 15 Ὀεΐηρ᾽ 50 ἀεξογ θά. 

ἽἼ ἰς. ἃ ρορδίϊοδὶ ψνογά, οποίσοσ ἔπδη διΠὲὲ, δηὰ οοουτγτείπρ', 

Ὀαϑίάθς {Π6 ραϑϑαᾶρεβ αιοίεά, οηἷν 15. οἱ 5. 4510) 843͵.-- 

Ζεσοἰοίλ, σοσγοίν) 11ϊ. ἐπ σορυβήφροσ: ἃ ἔγεχιθηΐ ρῆγαβα, ἀεποί- 

ἱπρ' αηαϊσίυγθαοά βϑοιγιγ, [δτ. 245.2210 5. 1τ69 (οὗ ἔγεδεάοχῃ ἔγοπι) 

{86 ἔδασ οὗ ἀθδδίῃ); οἵ. ἢ 2, ν.38. 1.210 1ὅν. 2518.10 δχο.--- 
Βοείάθ ᾿λέρε (γδ}}] ἴπ6 ννογά ᾿ς ἀουθεξι! (566 θεῖον); 1ξ ἱπέγο- 
ἄμυοδβ δὴ ἰάδα ννυβιοῇ ἢδγπλΟΠΙΖα5 ἱπιρογίδοιῦ!Υ ἢ (ἢς ἤρτιγαβ ἴῃ 

οἱ. Ὁ δ; δηά {86 ἐδπουρῆϊ οἵ οἱ. " 15 οοπιρίεῖς υυἱτποαυς 1 (ἔογ (8 
γὉΡ] ροεῖ., 85 οἴϊεη, ἔογ υὖν ορη (θαν. 8ὶ ο Ε.1).--τΊ]ϑὺρ᾽ 10] ἐ. 6. μοῚρ᾽ ἀϑκῷ 
Ροεῖ. ἔοσ ὈἸΡῷ (15. 2419 δις.): Ὠγ. ὶ 41.--΄12. ὅ54π|. (τό οπιῖὲ ἐπε ἢγϑὲ υὖν 
((ὰ ὁ δεὸς ταῖρε θὲ ἱπῃουρῆϊ ἰο Ὀ6 ἃ ραγαρῆγαβε οὔ γ»ν ; δαὶ {μι15 15 εἰβενῃογε 
γορυ δεῖν ὅψισσος); Ἔ δηά βαενεγαὶ Ηςῦ. Μ55. οπιῖξ πε 2ηἃ. [πῃ νίενν οἱ 
{πε πᾶς 56 οὗ ὃν ἰο ἀςποίς δεςία (2ες. ὃν 6), ἴἴ σαπηοὶ ρεγῆδρβ ὃἊ βαἱά 
ἐπδὲ ὃν 120 νου] ποὶ θὲ ἃ ροβϑιδῖε σοηβίγι: 511} ντε δοςέαϊφ ἰ5 τατεῖὶν βαϊά 
οὔ 2εγϑοτις εχοθρὶ "ἢ ΟΡ δηά 2γ} (αη. 183 451 διο.}, ΒΟ ἀγα ποῖ χυϊίς 
ῬᾶδτΔ}1ε] (Ὀεΐπρ' ργορ. ἴο βίδηά οὐδ), ἀπά ἤενεγ εἰβεννεγε Π 190 οὐ 29. 
Τῆς ἤτϑι οἴδιυιϑε 5, ἴῃ ἔαοϊ, σοπιρὶ εἴα δὲ ςεογζοῖγ : ἴῃ οἷ. ὃ 11 βθεπὶβ ἐμαὶ γὖὗν 
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ογομμαῖ οἵ Βεη)απιῖπ 5 βϑουγιν ἔο!]Πον5. ἴῃ οἱ. δ᾽ ἡ. [τ πᾶ5 ποῖ 

ἱπρΓΟΌΔΌΟΪΥ σοπλα ἰηΐο [δ ἰαχί ἢογα Ὀγ Θεγογ.-- - 7 σποοριβαςεοίλ 

ἀύρ) αοὐ δποῖγοϊθϑ Βεηϊαπιη νυν ΗΙ5 ρῥγοίθοϊίοη (οἴ. 15. 315). 

--Απά ,4“͵ 6 ἀιυσιοέλ δοίποθορι ψξς σλομζηδ᾽5] 41] ἀϊηρ' ἴο {Π6 5116 οἵ 
{π6 Ταπιρίο, [51 νῖτπι [Π6 το ΚΥ Ῥογάογ οὗ Ββηαπηη (Οπα. 

Ρϑ ΘΠ 3, Βδβηὶ, Ετν. ατγαῦ, Ὀ1Ππι. διο.). ὙΤΠα 
Ὁουημάδτγ θεΐνεθη Βεηϊαπιη δηά [πἀδῇ γα οἷοβα δἷοπρ {ΠῸ6 

5.Ε. οὗ Τεγυβδίεπι (οΐ, [05. 158 1816); δοοογάϊηρ ἴο ἴπ6 ἰαΐεγ 

]ον5, ἴμ6 Ταπιρὶα 1561 ννὰ5 ἰῃ Βεοη]απιίη, δηά ἴΠ6 οουγίβ ἴῃ 

Ταάδῃ. Βεοηϊδηλη 15 ρἰοϊυγεά 45 8 γϑοϊ ηϊηρ πδη; ἴδ υ86 οὗ 

{π6 ἴδγηι τλομζάθνς ("ΒΠ5) Ὀδὶπρ ἔδοι παἰεα ὃν ἴΠ6 ἕδοὶ {παὶ ἰξ 
Ὧ85 4ἶϑδο ἃ βσϑορζδρῃίοδὶ βθῆβα, ἀδηοίηρ [6 σλομίαδ, οὐ σἱΩ6 

οἴ ἃ πιοιηίδίη (6.9. [05. 158 1816 [Π6 ““5ῃουϊάογ οὗἩ [π6 [ΘὈιιπιῖα,᾽᾽ 

οὗ ἴα βᾶπιῈ πιοιιηίαιη-5 46 οἡ (6 ἴορ οὗ ν ποι ἴπ6 Ταπιρῖα 

βίοοα). Ὡ):ῬΦ ἰ5 {ῃ6 υϑυ8] εχργαϑϑίοη ἔοσγ [6 ῃοναῃ 5 οἰοεἰηρ 

ἀπιοηρ Ηἰβ5 ρβορῖίβ, δ5 5. 818 7οεἱ 417-31 Ῥ9, 68117(16) γ43 ἘΖ. 

4317 αἷ.; οἵ. (1π [πλ6 σαυδκαῖνε οοη)].) Ὠΐϊ. 121}, ψ ἢ (Π6 ηοίδ. 

ΤῈ οχρὶ. “"Βεΐναθη [ἰ5 (μονα 5) βῃοι άθγϑ---Ζ. 6. οα Ηἱ5 

θ4οῖκ---πε (Βεη͵αηνπ) αννε 15" (ϑομα!Ζ, Νοῖοκ, Κα.), ἱπῖγο- 
ἄυσαϑβ δὴ υηϑυϊδῦῖα ἰἄ68, 85 νν 61} 85. οὔθ ννῃὶοἢ 15 ἱποοησταοιι5 

ὙΠ τ[Π6 ρτγοοδάϊηρ οἷδιιβα; [6 μῃονδῇ πᾶν Ὅς 5δἰά πεῖν ἴο 

ὅσα» Ἠϊβ5 ρϑορίβα (321: Εχ. τοῦ [5. 464), διῖϊ  Βεη)απιη οουὰ 

Παγαϊγ 6 ἀδβογρεά δς ὠπυσλίησ ὑροη ΗΠ]. 

18--17. ΦοΒθ)Ὲ}.---ΕἜΟΥΕΠΙ Υ οὐὗὨ 5011, ἀπά ἱπάουητδοία π]Πᾶγν 

ΒίγορΡΊΙ, ἀγα (ἢ6 ὈΪαβϑίηρβ ἔογ ννιϊοῦ πὸ ροδῖ δυ]ορῖΖζες [Π 6 

ἄοιυδ!]α {γρα οὗ Ερῆγαὶπὶ δηά Μαπδβϑβεῆ. Τδα νϑῦβϑϑβ οοηΐδϑιῃ 

βανογαῖ πππιϊϑία Καῦ]6 γαπιϊηβοθηοθβ οἵ ἴΠ6 Β]ϑϑίηρ οἡ ἰοβερῇ 

ἴη ση. 49022:25 

12 Ἠ1]6 5864 οὗ εονδῇ Ὅς ἢ]5 ἰαηά, 
Ετοπλ ἐπα οΠοῖςοα ἔγιϊ5 οὗὨἨἍ Ὠδάνδη, ἔγοπι δε ἄεν [εὐπ2.: οὗ 

δεδνοθη Δβονε], 
Απά ἔγοηι ἔπε ἄδαερ ἰδ σουσῃείῃ Ὀδησδδίῃ : 

ηδπ δηά υ͵ν δπ ᾶγὰ δἰϊεσηδίϊνε γεδάϊηρϑ, απ οπς οὔ πε ἵννο νῦν βδβουϊὰ Ὀς 
οπκἐξεά.---η5η] ΟἿΪΥ Παγθ. ὍΤδα πιεδηΐηρ σηγγομηα (ταῖμεσ ἤδη οονεγὴ 15 
βυρροτγίεα Όγ ΑτΑρ. ζαζα ((οτγ. 1851 οὗ ἃ ραγάδῃ ςωργομηεα Ὁ ραϊπι-ἔγεες, 
“οὖ οὗ δηροῖβ ςγγομηαίηρ οὐ 5 ἰἤγοηθ), ηπ σἤοσε (45 δωγγομπα έτη ἰΏς 
568), πδπ δγίάαϊ ἐδανιδεν Ῥ8. τοῦ 7οεἱ 216 (45 δηεϊοςεα). 15. αὐ πϑπ βεθπηβ ἴο 
τθδῃ φαρορ} ; Ὀυξ {μα ἰεχὲ 15 Βεγε ἀουδει!. Αα. πασεώσιω (εηςε Ἐ αὐυδϑὶ 
ἐπ ἐλαϊαπιο τλοταδιίυτ), ἐγεδίϊηρ ἢΞΠ 48 ἃ ἀδηοπ). ἔγοπι Π9Π. 



ΧΧΧΊΠΙ. 13 4ος 

14 Αῃά ἔγοπι ἐδε οἐδοῖος ἔγι 5 οὗ [ἢ6 ογορβ οὗ ἐπε βδυῃ, 
Αηά ἔγοπι ἴδε Ἄσδοῖςα ἔγυϊϊ5 οὗ ἱμε γιεϊά οὗ {πε τηοη 8 ; 

15 Αηά ἴτοπι ἴδε ἴορ σῇ {μα δηςοϊεηξ πιοιιηϊδ᾽η5, 
Απά ἔγοπι ἴδε οδοῖςε ἔγυ 5 οὗ {πε δνετγαβδιηρ ἢ115 ; 

16 Αηά ἔγοπι ἴῃς οδοῖςς ἔγυ 5 οὗ ἴῃς δαγίἢ δηά [18 ἔπ]. 659, 
Απά ἴδε ἔδνουν οὗ Πἰπι ἱπαὶ ἀννεῖξ ἴῃ ἰπς Ὀυ5ῃ--- 
1,εἰ με πὶ σοπὶα προῦ πα μεδά οὗ ]οβερῇ, 
Απά ὑροη {πα σγοννῃ οὗ (πε Βεδά οὗ δ'πὶ ἰδὲ ἰ8 ργϊηςς διηοηρ' 

ἢϊ5 Ὀγείγεῃ ! 
.Ὁ 5 βυϑεϊηρ Ὀυ]Π]οοῖκ,--ἰο δ πα] συ, 

Απὰ [8 Ὠοτγη8 δ΄ ἤογῃ8 οβδ νυν ]αά-οχ ; 

νη ἴπεῆὶ ἢς ρυβδείἢ ρεορῖίεβ, 
ΑΙ! ἰορεεῖμοσς πε δηάβ οὗ ἐμε βαγίῃ : 
ΊΤΠοβα δὲ ἴδε πιγγιδάς οὗ ἘρὮγδὶ πΊ, 

ἈΑπά ἴδποβε δὲ ἴδε ἱδβουδαηά9 οὗ Μαηδϑϑβεῇ. 

18. Τε ροεῖ Ῥερίῃβ σι τΠ6 ρῥγιπιαγν γααυ ϑιῖα5 οὗ ἃ ργο- 

ἀιιοῖίνα 5011, 8ὴ αρυπάδηϊ ΞΌΡΡΙΥ οὗ ταὶπ δηά ἀδνν ἔγοπι 16 

5ΚΥ, δηά οὗ ἔδγιΖίηρ βργίηρα ἴῃ [6 οαγίῃ. ἤγορ (ν.18-16) 

ἀδηοίΐεβ ἴπΠ6 δουγοα οὗ ἴπ6 Ὀ᾽εβθίηρ: ΕΠΡΊ5ἢ Ιἀϊοπὶ τννουά 

παΐυγα! ν σαν «ὐὐΐὰ; ὉὈυΐ 845 {Π15 οοιἹά ηοΐ βίδηά ἴῃ ν.ἕ ἥὕδ6. 1ὅὰ. 

7 ο»ει ὮΔ5 Ὀδοη δάορίεα (τοιυρδουΐ ἴοτ {Π6 βακα οὗ υπη]ογηλυ. 

Ἵ ὉῪ ἀϑᾶραὲ (566 Ῥ6ῖον) ἀδποῖθβ “"οποῖοα “ρμέζς"; ταῖη δηά 

18. 5] ν.} 16 (Οἱ, 418.16.,14 (ἐδοῦ {ἰπ|6ὲ οὐὗἩἨ ἔτι 15). Αγαρ. "παγαα ἰ5 
λομοωγ, αἐρνιίέν, ποδίδέέγ; ϑγτ. κι) (γατο) 15 “ϑ»μέξ, Ὧ ΚῸΘ (4180 σγβγθ) 18 
ελοίος γε. Τῇς ψογά τπῆδὺ Ὅς 4 Νογίῃ ϑτ. Αγαπι)δῖβπ).---Ἴ6. 3329] ἴῃ " 
15 δῃ οἷά οαϑϑ- πάϊηρ,, πανῖηρ' 'ῃ Αγαρ. {πε ἴογος οὗ ἃ σϑη. (45 ᾽ἱδρι ἐριαϊξέ, 
800 οὗ ἐπε Κίηρ), θαΐϊ ἴῃ ΗδεΡ. γεϊδι πο οὐ Ἂχοθριϊ οηδ!ν 45 4 Ὀἰηάϊηρ 
νοῦνα], οσοπησοίίηρ 4 ψνοζγά ἴῃ ἐμὰ οζ. ὦ. [15 σεη.: νὶΖ. ἴῃ οογίδίη ᾿γ. 
ΠΑΠΊΕ5 (845 ΡΣ 30, Ὁ 2), ὕὑΝὼπ' δζς.), ἰπ (ῃ6 ρατγεῖοϊθβ ᾿πῦ3 (τερυϊασγ νυ), δπὰ 
τῶν (Όὲ. 135. 412 705. 1118. Κ. 418 12 Ῥς, 1833}), οἰδεγννῖβε ἰπ ργοβϑθ οὔμἱυ 
σ΄. 41393.29. φηΐ (ἀουδι}}}γ)}) 1,εν. 2633 4. Ὁ; ἴῃ ροοῖγυ, ἴῃ 330 (ἴοσγ 19), βοπιε 
20 [1η168 (ηοΐ ἴῃ ἰῃς Ῥεηΐ.), οἰδεγννίβα δρουΐ 20 {ἴπ|65, 68ρ. ἴῃ ραγίϊο:ρ 165 
Ὀεΐογε ἃ πουη ργονϊ δὰ τἱ ἢ ἃ ργερ. (α-Κ' ὶ 120. 1; Ὦδν. 8ὶ 28 Ε.}), νῖΖ. τη 
ἴῃς Ῥεηΐ. ἡ. 4911.}1} Εχ, 15οὐ Π22 "ΝΣ, αηά πεγα; ἰῃ οἵμεοσς ὈῬοοΐβ, Ηοβ. 10} 
ΟΥ ἜΏΠΝ, 15. 131 ὉΡΨῸ πκῦΌ, 2216.16 76γσ, 107 ὝΣΌΞ Ἡ26}), 2233 7.}}03 ΣΡ 
ΟΥ̓Κ ἩΣΡΌ, 4016.16 ς118 ἘΖ, χη8 Οὐ.8 Μὶς. γ15 Ζεοἢ. 1137. 17 1 3τπὴ. 11.1.1 431 
9. τοιῦ ττοὐ 1125 6. 7.9.1148. 124}, ὨγΟΌ. ἴῃ ἫΡ ὍΒΝΙ ὮΝ 15. 48}0 Ζερῇ. 2, 
νεΓῪ ἀουδι ἢν ἴῃ Ῥ8. 1135 (γεδα 13.150), «σόϊ: πῆογε {πῸ ψγογά ἰβ ἃ ρίςρ. 
ἴδ., ἴη6 Μαβϑοῦιεβ οἴδη βυδϑιϊυία 4 ποῖα γορυΐατ ἔογηι, 45 [6γ. τοὐ, 566 
ξαγίπεν α-Κ, 8ὶ οο. 235: Ἴδε ἔδοῖβ οὔ πο υϑαρὲ παν Ὀυϊ ἴο Ὅς 5ἰδίεα ἴον ἵἰ 
ἰο Ὀδεοοπια δὲ οὔσας δρρδϑοηΐ ἰπαΐ 1 185. πὸ ““δγοπαῖβη," ὑροὴ νῃϊοἢ δ 
ἀγρυπιοηὶ οσδη δε ἐουπάεὰ ἔοτ Π6 Μοκαῖο δυϊμπογβῃ!ρ οὗ ἔδε Ῥεηϊδίσδυςἢ (οἴ. 
2.0.7.δ Ὁ. ς28 .).---)0}] Εχ. 42.1.-πρ κ 28] ἀπ ἱπηροβϑιῦῖα ἔοσπι: γοδά 
αἰτοῦ (Π111π|.} π)κὴϑξ (1 5. τοῦ), οἷ, 7 πὴ αἡ. 4026; οΥ (δά. ἴῃ ΖΖ.ες. ἱπάφχ, 
Ρ. 11, ΟΙ5. Ρ. 452, Κδηϊς, ἱ. 646:., Ο-Κ. ὃ 48. 24 ΚΕ.) πκῚ38, ἴα σοποτί. πνἢ 
{πΠ6 χὰ ρόγϑβ., 845 5. ς᾽" (Όν. ὃ 45 ».). 
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ἄενν γα ροβθίιοδῖν ρἰοϊυγεά 85 {πὸ ἔτ οὗ ἤεανθη. Αι (ἢε ἰδχέ 

βίδησς, ἄδεῦ 1ῖ5 θχρίηδίογυ οὗ “" οῇοϊοβ ἔγι "5 οἵ ἤδανθη ἡ; γδΐῃ 

βθεῃβ πὰς ἴο ὃδ6 ἐχοίμἀδά : ἴξ ἰ5 ργοθδθῖα παῖ, Ὁ ἃ νδῦὺ 

δ ρμς ομδηρα, ννὲ βῃουϊά γεδά αὄουσ ἕογ ,ηΌρε ἐδο ἄδτο (ὈνῸ ἔοτ 
5.9), ἱπιργονίηρ' δὲ ἰῃς βᾶπια τἰπηα [πΠ6 ρᾶγδ!]ε  ἰ5πὶ οὗ ἴῃς νϑγβε. 

Ηεαυόη αδουσ, Ἔχϑοῖΐν ἃ5 ὅη. 2789, δηά 6β5ρ. 4025, [Π6 58πὶ6 

νΘΥβ6 ἔγοσῃ νν ἢ: οἢ 86 ἔοΟ]]οννπρ᾽ νογάς, “πε ἄδαρ ἴπδὲ σουοπμοῖῃ 

Βαηδδίῃ,᾽" ἂῦὸ αδἷβδο Ὀογσγγοννεά. Τῇε ““ ἄδερ,᾽" 'κὸ (6 ““ἄξδερϑβ " 

οὗ 87 (5ε6 ποί6), 5. υϑεα οὗ {πε6 βιυρίεγγαηδδη ννδίετβ (418), τῆ 8 

Βυρροβεά βδουγοα οὗ βργίηρβ δηὰ γίνεγβ, 85 οὗ πυίγιπιεηΐ ἴο 

ἴγθοβ (ΕΖ. 415).---Οσομολοίά (ΠΝ 3)] ργορεγίν, 8ἃ5 δῇ δηϊπιαὶ (θη 
2019(20): ρεύμαρβα ἴπ6 ϑυῦδίογγαηθαη ἄθαρ ννᾶ5 ριοϊιγοα ἃ5 ἃ 

οἱραμίο πιοηϑβῖογ.-- -14, ΤῊΣ δἰ υϑίοη ἰ5 ἴο [6 νδῇϊοιι5 σσορβ οὗ 

ἔγαιί, νεροίδῦ]65, σγαίη, ὅχο., νι οἢ τρεη δἱ ἀϊβεγεηῖ σθαϑοῃβ 

οὗ 1π6 γεαγ.---γορς (ΠΕ .2}))] 16 ἐπεοονιθς (οἴ. ἘΔΔΠ ὀγέπρ᾽ ἐπ, 
2 5. 910): ἴῃ {π6 δἰηρ. υδὰ. τεηάεγεα ἑποροῆδο (1433. 38). ἴῃ {Π6 

ὈΪ. υϑεά οὗ ἴῆε ογ025 οὗ ϑιισοαβϑῖνα γεδγϑ (2 Κὶ. 86 [,ἐν. 2515. 16). 

-- Υέρϊα (07.3}] ργορδγῖγ βοπιδιῃίηρ Ζάγμδ γογέλ : ΟΠ Βετε.--- 
Μομίὰς (Ὁ 7)}] ψ ἢ ἃ Ροἷαν ὑροὴῦ ΠᾺ "ποοῆ, ἴῃ ΡΟΕΘΙΙΟΔΙ 
ΡΑγΆ 16} 15πὶ ΨἹΠ 5 ω7.---ἰὖ, Οἷς αη. 4926 (“16 ὈΪαπϑίηρϑ οἵ τΠ6 
Ραγρδίυδὶ πιοιηΐαίηβ [τεδὰ "ὙΠ ον "ἧΠ; 5ες δ. 36], {δῈ 

ἀο]δοΐδο!ςε {πιηρ5 οὗ ἴπ6 ἐνογαϑίηρ Π1115 ἢ. ΜδγΥ ἴδε πιοιιηΐδ!η 

51:6465, ἴο {πεῖσγ νϑσὺ ἴορ (Ρ5. 7215), Βα ἔδυ ]6 ἢ ροοά {π|η55, 

ἴον τπ6 βυρροτγί οὗ πιδη οἵ Ὀεδϑί!---16, ΤΣ ἢγδί ραγί οὗ {ΠῸ 

ὈΙοσϑίηρ πογό γϑδοῦῆθϑ 15 ΟἰϊπΊαχ: ΠΊΔΥ Ναΐυγα δἱ ἰαγρὲ Ὀε 

ρτοάϊραῖὶ ἔογ ]οϑερῇ οὗ μεσ θεβὶ ρ 5! τᾶν Π6 βεοιγε, αθονα 
411, 7εονδῆ 5 ἑδνοιγαῦὶα γος ' Ζ716 θαγέλ ἀπά τς γιείμεςς, ἃ5 

Ῥᾳ. 241 Μῖο. 13 αἱ. ; οἵ Ῥ5. 5012 8013 (03Π).--Ζιαυοιν (ΠΧ)} σορπαῖα 
ψ ἢ ΠΥ 20 μαυοιν (οὐ ἀοοοῤῆ), ν.}}: οἵ. Ῥ5. 518(12 ,ο8() ς ε30 (8) 

(ΑΝ. ροοα 2ἐ6α5:76), 8018 (17, ΑὟΝ΄. εγα ροοζζευτί. τ οοτγγα- 

βροηάς ἴο εὐδοκία. ““1η “ Ηἰπιὶ (Πδὲ ἀνγεῖ η πε θα σἢ ᾿(Εχ. 32:9), 
ἀοά, ὉΥ δῇ δάνδηοε Ῥεγοηά 6η. 40“ ἶ, 15 ἀεί παίεα ἐπι Ὁ] Ὲπὶ- 

αἰϊοδῖ!ν 45 ἴπ6 αοά σῇ [6 Μοβαῖο σονεπδηΐῖ᾽" (Π)111π|.).0. Τὸ 

(ποεῖ, οὐ τηιλαδὲξ (3 ),---ἰῃα ννογὰ υϑεα ταρΌ]αγῖν οὐ θ μον δῇ 5 

αὐξαζεο ἢ Ηἰ5. ρεορῖς (ν.13),--οθυρρεβίβ ἃ πιο ρεγπιαποηΐ 

οσσυράπουν ἤδη 15 ᾿π|ρ]16α ἴῃ ἴπῸ παγαΐϊνα ἔχ. 421; δῃηά 1:5 

ῬΟΒΒΙΌΪν ἴπ6 δυγνῖναὶ οὗ δὴ δποίθηϊ Ὀδ]εΐ ἴο πᾶὶ εἴξεοὶϊ (ςξ. 

ΝΝ. Ε. ϑυῖῃ, 2.61. .5δη:. ἢ. 176 ἔ., δά. 2, Ρ. 192 .). Οίσιιςες σα 
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ΓΘ ἜΧϑοίΪν 45 αη. 4935, ἢ {πΠ6 οὴα οἤδηρα οὗ εξ ζλδηε σΟ»16 

ἴον ἐσέ ἐλόρε ὁ6.---ἰ Τὶ 2] 8ὸ ὅτ. 4936. [1 εἰἴπαγ ““{Π6 
δόῤαγαΐθ οπς (ἼΠ),᾿ οὖ ““ [6 ογοτυμϑα ομα (12) οὗ ἢ15 Ὀγείῃγεη,᾿ 
ἦ.6. εἴἴποσ αἐεζέρριῖελθα ἴτοπι ἴμε οἴπογβ, ἰὼ ἰηἤπδησα, ννϑδί ἢ, 

ὅζο., οΥ δοίιιδιϊν ἃ 2γίμοσ δτχοηρ ἴπ6πὶ: οἵ. [,4π|. 41 (ΕΥ. 

ποδίοο)ῖ; Ἴ 9 Νδῇ. 417 (ΕΝ. ἐὰν ογοτυηδαῦϊ. Ιῃ οἰἴπεσ οδβθ, 
ἃ {116 οὗ ἀϊπε!ηοίου, ᾿ταρ  γίηρ Βυρογ ΟΥΥ ἴο {π6 οἴποσ {γῦ65, 

δηῃά γεῆδοίηρ 6 δϑΐαδηοσς, ἀϊρηϊγ, ἀπά ροόννογ τνῃ!οῖ, ἴῃ 115 

βΒουγϑῃϊηρ ἄδγϑ, ὈοεΪοηρά ἴῃ ἃ ργε-πηποηῖ ἄσρτοα ἴο ἢ ἀοιδ ες 

{ἰδὲ οὗ ]ο56ρ8.---1. Τῆς ροεῖ ργοοδεάβ ἤδγε ἴο ἀδβογιῦθ, ἴῃ 

Ὠγρογθοϊοδὶ ἰδηριιαρα, ἴπ6 ᾿ηντηοἱ Ὁ]6 πλ1]Π}1ΥῪ Ροννεσ ροβϑοϑϑϑά 

ΌΥ ]οβεθρμβ βγϑίθογη; δηά επάβ Ὁγ βίαϊίπρ Ἔχρ ΕἸ [δὲ τΠ6 

Ρεορίοἴμιι ὈΪεβϑθάδγοε (Ππ6 [Ὠγοηρίηρ ταυ τι65 οὗ ἘΡῃγαὶπὶ δηά 

Μδηδϑββϑῆ.---ὲς 3 γεγο δμοοκ] ἐ.6. ἘΡΉταϊπι, ἴῃ δοσογάδηςβ 
ἢ ἡ. 4818: Ἐρῆγαδίηι 15 πριυτγεά 845 ἃ γοιιηρ δηᾶ ἡοῦΪγ- 

Ὀυ1Π ὉΠ] ΟΟΙΚ, ροσβαϑϑίηρ ἤογηβ οὗ ἱπηπΊεηδα 51ΖῈ δηά βίγεηρίῃ, 

ἢ  ΒΙΟΒ ἃ ρυθπῃα65, οὐ Ὀυτϊί5 (1 Κὦ. 2211: Ὁδῃ. 84), νὰ βυοῆ 

εἴεος {πὶ ἀνθ γοπιοίθδί ἡδίϊοηβ ἀγὸ ροννογίαςβ Ὀείοσα. 11.--- 

ρα οχ] Ηεῦ. γ᾽ ὄρι, αὶ σι ραπίῖο βρεοῖθβ οὗ οχ, πον δχίϊποί, 

{Π6 ἔογη τ δ0]6 μοπβ οὗ Ὠοἢ ἀγα αἷσο δ υἀδα ἴο ἴῃ 5. 2233 

921} Νὰ. 2322 (-- 248). 
ΤὨε οδαγδαοίογίβίιοβ οὗ ἰῃς γδ δηε ατὸ, ἴῃ ραγίουϊαν, 115 Τογ ἀδ οἷα Βογη8, 

118 51Ζ6 δῃά βἰγεηρίῃ, δηά 118 υπτδηλδΌ] 6655 (566 68ρ. οὗ 3053. Ττίβίγαπι) 
(Δ... ὑρ. 146-150) ροϊηξεά ουἱ {παΐ (Π6 δηΐπιαὶ πιθδηΐ πιυϑὲ 6 οἠ6 ον 
οχίϊηςξ, ἰῃ6 Απογοοῆς οὗ ἴῃς οἷά ΟοτγπΊδηβ, ἰμς ὕὕύγες οὗ Οεϑαῦ (3.6. νὶ. 28, 
--ἀεβου θεά 85 Ὀεοίπρ πρασν 845 ἰαγρα 85 δὴ εἴερῃαπὶ δηά υπίδπγδῦε), ἴῃς 
3ος νἱνεςρονιέμδ οὗ παῖυγα 515; Μγ. ΗἩουρμίοη ἢ85 5ῃοννῃ πιογα γοσθηῖὶν, 

ἔγοπι (ἢ ρῥἱοΐογιαὶ τεργοβεηϊδίϊοηβ οὐ ἰπῈ Αϑϑυγίδῃ βουϊρίυτοβ, {παὶ ἰῃς 
Αϑβϑυτγίδη γέρε 185 ἃ σὶρ δηϊὶο βρϑοῖθϑ οὗ 305; δηά ἴξ 1585 γεπιδυκαῦῖς ἐμαί 
ἔουν ἴεεῖἢ οὗ δῇ οχ 531π|}}8Ὺ ἴο ἴῃς 3805 γέρπίροημς μου Βαανα Όεοη ἀ15- 
οονογεά (Ττϑίγαπι, Ζ.ς. Ρ. 150; Ζαπα 97 75γαθὶ, ῬΌ. 9-12) ἴῃ ἴῃς νδ]16ν οἵ {πε 
ΝΔὮτγ-ε-ΚΑΙΡ, ἴῃ πα βαπια ποῖ ΒΡουγδοοά ἴῃ πνοῇ ΤΙΡ Δ 1}-ῬΊ]αβεῦ 1. (Β.Ο. 
1120-1100) οἶαἰπ)5 ἴο ἢανα πυπίεα δηά Κι 1εἀ Πς γένει, ““ ορροβίξε ἴδε ἰδηὰ 
οὔτῃς Ηϊεῖῖο5, ἀπά δὲ ἴῃς ἔἴοοϊ οὗἩἨ 1ερδηου " (Ηουρδίου, 7γαης. 5ος. Βὲδὶ. 
Α,νολ. ν. (1877), ΡΡ. 33, 426 }8Ελ,; δια. ἐκεί. ο7) ἐᾷ Αποίοηΐς, Ὁ. τ7.: 8. : 566 
αἶθο Ομογης οὐ 15. 247; Ετεατγίοἢῃ Π εἰ Ζοοῦ, 7. Ζοὖ.  αηπρ. τη ἐλ6 δίρλέ 
ΟΥ “4425. οςοαγοἦι, 1884, Ρ. 6ῇ., Φργοΐορ. εἴηες πόοϑη Π6δ.-4γαρι. Ἡγοόγέθ»- 
δμοδες, Ὁ. 164.). (ΟὐΟπιρ. ϑογδάογ, ΑΓ 7.3 Ρ. 4:6, εγα 58] ΠλᾶΠΈβεγ 11. 
5805, “Ηἰ5 ἰδιά 1 ἰγοὰ ἄοννη {κὸ ἃ γἤητι."' ---ἼΤΠῈ Αγ. γέ 15 (ῃς “270 ῤῈ 
Ἰεμοογγα, ἃ βτασοίηϊ, σδηῖ]6 ογοδίυγα, ἱπμδὈἱηρ ἴῃς βαπαν νναβίςβ οἵ Αγαδία 
δηά Ν.Ε. Α(ήςα, ψν]ἰς]ὶ σαηποῖ Ὀς πα Ηρ. »δ δρι. 

11. γον 23] (ἢς εας. ῥεπαάξης, 5 42".---ἼΠ}} οὖ, οὐ ν., 
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Ξηπάς ο7 λό ὁανγ͵λ] ρατδ!]εῖ ἰο 2οοῤῖός, ἃ5 ἴο παΖίορις ἴπ Ῥξ. 28 
2238 (1) [5, 5.210 -- 72ος6 (ὩΠ)] 2.6. δυο δ5 ἢανε θβθη ἀδβογιθεά: 
50 Κηορ. Κα. Ψοϊοκ, ϑδίδλάβ, Ὀ1πὶ|ι. Οδεεῖ!, Μασγιὶ ; οἷ. ἑῷ [οὉ 

819 1416 159 418 454, αἴ ἴπ6 Ὀερϊηηϊηρ οὗἩἨ οἶδιυβε, 15. Ὀαϑῖ 

οπιτἰοὰ ἢ 54πι. ἃ 9 Ὁ). ΑΥ., ΕΝ., αἱ. (1 Ὀοΐμ οἷἶαυ565) 

Α πώ λον, τὰ ΜὨΙΟὮ οα56 ἴῆ6 ἴννο Πογηβ ψ11]} Ὀ6 τείογσγαά ἴο, δηὰ 

δχρίδϊπθα 845 βρη γίηρ ἘΡἤγαϊπὶ ἀπά Μδηδββεῆ γεβρθοξίνεϊυ. 

ΝῊ {Π15 νογβα σοηίγαδί ὅπη. 4033, νῆεγα ]οβερῆ, ποι ρἢ 

ν]οϊογίοιβ [Ὠγου ΡὮ {Π6 διά οὗ 115 αοά, 5 ἀδϑογιρθεά 85 πανίηρσ 

ΒΟνΟΓΟΙΥ βυβογοα ἱ οοηΐαοῖβ ἢ 15 ἔο65. 

18-19. Ζοῦυϊυη δηὰ ᾿ΒΒΔ 0 ΠΥ. 

18 Ἐοἱοῖὶςς, Ζερυΐμπη, ἴῃ (ὮΥ σοΐηρ ουἷ, 
Απηά, 558οδαγ, ἰῃ ΤΥ ἰδης8 : 

19 ΤΉΟΥ ς411] ρεορίε65 ἴο ([6) πιουπίδϊη, 
ΊΤΠογα ἔδεν οὔεν βδογῆςςεβ οὗ γ ρ;ῃ οουϑη655 : 
ἙἘογ (ον δυοῖς (π6 ἀαρυπάδησςο οὗ ἴπῸ 5685, 

Απά [6 διαάςφη ἰγοαϑυγος οὗ [ἢ 8δηά. 

18. Α ροείϊοδὶ ναγίαἰίοη οἵ πε σοπιηο ρῆγαβα, “"ῬΌΪΠΡ᾽ 

οι " δηά ““ σοπιηρ τη" (5. 1218; 566 οἡ 286), ϑεά ἴο ἀε51:5- 

παῖ ἃ πηδη᾽5 οί α δοῦν δηά δηΐεγργιϑθ ΖαοὈυΐαη, ᾿ΠπουρΉ, 

το Ἰυάρεε ἔγοτῃη οβ. 1910.16. 115 (ογγίΐογυ, δὲ ἰϑαϑδί ἱπ τῆ6 πιδίῃ, 

τνὰ5 ἱπἰδηά (Αϑμοσγ ὄχίθησϊηρ δἰοηρ ἴῃς 568- οδϑί), 5 βροΐβῃ 

οὗ ἴῃ 6η. 4913 845 γοδοδίηρ᾽ ἴο ἴπε 56ὰ (""δουΐ Οδγιηεὶ,᾽᾽ [05. 

Απέ. ν. τ. 22); δηὰ ϑϑδοῆαγ, ἴῃ αη. 4014, 85 ἀδνοίπρ [1561 

ΟὨΪΥ ἴοο τγϑδαϊϊυ ἰο {π6Ὸ δαϑυ ἴαϑὶς οὗ οὐ] ναί ρ' 115 ἔχ] 6 50]] : 

Ποία, δοσοσγαϊηρίυ, 1 15 Ζθρυζιη ννῆο 15 ἴο γεοῖοο ἴῃ τῖ5 ““ σοίϊηρσ 

ουϊ," 6. ἴὰ 186 δηίογργιθοα ΠΙοἢ δὴ ἀρργοδοΐὶ ἴο ἴπ6 586 ᾶ 

νουἹά ορϑη ἴο ἱΐ, δηά βϑδοῆδγ ἴῃ 15 ““ (6ηἴ5,᾽ 6. ἴῃ ἴῃ6 πιογα 

βαάδηΐδγυ ριυγβδα τσ οὗ δὴ δρτίουταγαὶ σομηπιιηὶ : δδοῦ, ἴῃ 

οἶδεν ᾿νογάς, ἰ5 ἴο δα δἰἰεηάεά υἱτμ συοσαββ ἴῃ 115 οὐ ργίη- 

οἷραῖ, οὔ πιοβί ομαγδοίογιβίῖο, οσουραίίοη. Ὑπογα 15 ΠῸ ἴγαςσε 

ἤδγα οὗ 1π6 αἀϊδραγαρεπιθηΐ τυ ψ Ποῖ Ιβϑδοθδγ 15 τεραγάδά 

ἴη αἢ. 401, Αἴ {Πα 58π|6 {{π|6, ἴΠ6 ἔνο 1Ιὅ6α5 ἀγα ηοΐ βδαοῇ ἴο 

ΡῈ {Πππι|τοά τἰριαϊν ἴο [Π6 οἶδυδα ἴῃ ψὨΙΟἢ ᾿ἴ δἰδηάβ; ἴῃς ἀϊ5- 

ἰτἱδυιτοη 15 ροσδίοαὶ γαΐμοῦ τἢδη ἱορίιοδὶ ; οἷ. Ῥσ. τοὶ 15. 11}3 

(νῆογα ἴῃ τῆς Ηεῦ. ομζεαςές 15 πχᾶβο., δηά ἐς 7564] ἔστη.).---19. 
[1 5Ἔδϑιῃ5 {πὶ {πΠ656 ἔνο Νογίπογηῃ 065, νῆοβε ροϑιίοη κᾶνα 

{Π6 πὶ ἔΔο 1165 ἔοσ σοταπλογοῖδὶ ἱπίθγοοιγδα ΣΠ ἔογοι ρ6Γ5 (ς. 

αη. 4913 ““Απά δε (Ζεδνιυ μη) 15 ἴοῦ 4 ἤάνεη οὗ 5ῃϊ!ρ5; δηά ἢ]5 
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ξαγίπεβε ροϊηΐ τεδοῃεῖῃ πηΐο Θ᾽ άοη ἢ, ννεῦε ἴῃ {π6 Πα οὗ 

Ποϊάϊηρ 5ϑδογιβοίαὶ ἔδασίβ, 'η τυ ΒΙοἢ ἔογεῖρ πδιοῃβ τνογα ἰηνιεα 

ἴο ἴα ραγί. Οαΐ, 1.6. ἐμυΐζα ἴο ἃ ἰεαϑίῖ, ἃ5 1 5. οἵδε σ Κὶ, 10. 41 

Ὑνῆδις ““πιουηΐδίιη ᾿" 15 πχεδηΐ 15 αυἱΐα ᾿ηἀεϊεγηηηδίε: δ {86 

{Ππ|6 θη (6 ΒΙοβϑίηρ ννὰ5 τυγιτθη, Ἰοσδὶ δ᾽ ἴαγβ δηά βδογιβοαθς 

ψνου]Ἱα 6 οσυδίοπιαγΥ (Ρ. 1327); πεποα Ἡδγάδγ δηὰ αγαῖ πουρῆϊ 

οὗ Ταρογ, πον. οἵ Οδγπιεὶ (οἷ. τ Κ. 1:ϑ800): Ζίοῃ (6 Κδϑῃὶ 
[Ὀοῖἢ, ἢοννενογ, αηἀεγβίδησίηρ ὈῪ 2εοῤίος ἴπ6 {γε 5 οὗ 5 γε]: 

οὗ, οἡ ν.3], Εν., Βτγεάβηκαπιρ, Ὁ. 140) 566 Π15 ἴοο ἀϊξῖαπί ἴο Ὀ6 

ΑΙΙαἀεα ἴο δεγα ; {πΠ6 ΠΙΡῺ ἰαπά (425) οὗὐ σδηδδὴ βρϑπεγα ν 

(ϑοΐαϊΖ, Κι 611) 15 ἴοο ψῖάα δὴ αὔϑεα ἴο Ὀ6 ργοῦδὍϊθ, δββρβοῖδίν 

ὑνῃογα ἔνο ραγίουΐαγ ἔγρας ἄγ σοησογηθά. Τῆογα ΠΊΔΥ ἢανα 

Ὀδοη πιοῖα ἴπδη οὐδ πιοιιηΐδίη δδποίμαγν ἴῃ Ζορυΐιη δηά 

ἰϑϑδοῆδύ; δηά ἴῃ γοίδγθησα πᾶν 6 ἴο (ἢδ656 βρεηθγα! υ. Τῆς 

ἰηἀεβηϊΐζοποθβ5 οὗ ἴΠῸ ὄχργαββϑίοη, σουρίθα ἢ οὐ ἱρηογαποα 

οὗ (Π6 ουδίοπι5 οὗ [6 {ἰπ|6, ργενθηΐῖς οὖν ἱπηϊεγργοίηρ [6 

ῬᾶΞ5ΑΡ'Ὲ ἢ ἐπίγα οαγίδιπίυ. ἀτγδῖ (ρ. 56) δηά δίδάβ (Οβολ. 

'. 171) τ 6 τρθϊ ἰη σοη]δοϊαγίηρ ἰδδι 5δογῆο!αὶ ἔδαϑίβ νεγα 

Πε]4 ρογιοάϊοδ! ἢν 1η ἴΠ6 ἰογγιίοσυ οὗ ἴπ656 ἔνο ἔγιῦες, νι οἢ 

ψογα ἔγοαυθηίοά ὃν ἴπ6 Ρεορΐα οὗ {πα συγτγοιπάϊηρ ἀπ γιοῖβ, δηά 

υ1Π|Ζεα Ὁ. {Ππ6πὶ, 1η [Π6 πιαᾶπηστγ οὗ ἃ ἔδιγ, ἔοσ ρυγροϑβοαβ οἵ ἰγδάςβ; 

ϑίδάβ σοπιρᾶγοβ 6 Μ|πᾶ ἰδϑίιναὶ οὗ Μβϑοοα (ϑργθηρσογ, Οδοργ. 

44γαὖ. Ὁ. 222 [{.).---ταογίβοος οΥ γίρλέθοτιδη: 655] 1.6. 5δογὶ ῆσεϑβ 
οἴξϊεγεά τῇ ἃ γιρῆϊ ἔγαπια οὗ πιὶηά, [Π6 οὐυϊοοπλε οὗ ἃ γὶρῃξ βριτϊ 

(Ρ5. 49 Ὁ) 5131 (10)}}}.---- 3.075] ἴῃ6 γεάβοη τνῆν {Π6 ἴννο γε 5. ἰην]ῖα 
ἔογεϊρβη πδίϊοηβ ἴο δυοῇ ἔδαϑίβ : (ῃ6 γε ἢ ἀεγινοα Ὁ ἴΠ6 πὶ 

ἔγοτη ἴΠ6 5868 θη 65 ἰπεϑῖ ἴο ἀο 50.----ϑμοκ] ἤρ'. ἔοτ ἀγανηρ᾽ 
το ησξγιπιοηῖ δηά βυβίθπδπος ([5. 6οἹδ 6611- 13)--- 7 αδιρια- 
αηοθ Οὗ ἐλ σϑας, ὥο.] ἰδ 41 ϑίοη ἀρρϑαῦβ ἴο Ὀ6 ἴο ἴπ6 ψνϑα] ἢ 

δοογαϊηρ ἴο (ἢ6 ἴννο (γΓῦ65 ἔγοτῃ [ἢ 568, ραγίϊν ᾿Πγουρ ἢ δῇ δΓΙ65 

οὐ τηδι{π|6 σοπηπίογος (οἴ. Οη. 4013), ραγν Ὀν {ΠπῸ πιδηπΐδοίιγα 

419. »5Ὁ] ΟἿΪΥ ἤόγε: πϑὸν 7οὉ 221} 4,89 (οἵ νναϊογβϑ)ὃΡὲ; 2 Κ, 917 15. 6οὗ ΕΖ. 
2610 (ᾳ Ζγοοῤ οὗ τηξδῃ οὐ δηϊπι415)7. ὙὍὙῃα γοοΐῖ ἴθ Αγδη). 15 ἴο δέγεαρε Οὔ, 
ουεγἤοτο : 38εὲ6 ὧ Ῥτ. “10 κι, ὁ Εοπι. 5 (ἴογ ἐκκέχυται) ; οἵ, 15. 4818 Φ νοῦν 
ΓΒ Ἴπ,.--τῦὴπ Ὁ 550] οὗ, 10} 20}7 ΨΩῚ ὉΠ) "ἼΠ); δῃά 86ὲ6. οἡ 211} (Ὀαν. 
8 28 Ε.6). δ (οτγ ογε) 15 ππέγεῖὶν ἀποίμπον ογίμορτ. οὗ 750 ν.3., νυ πιο ἰ5 
ΒΘΏΘΓΔΙΙΥ υϑοα ἢν. οὗ οὐσυογίριρ ἐπ ννΝ8115 νι ἢ ῥϑης]]ΠἸηρ (16γ. 2214). Ὁ 15 
ἴο ζίαε, 65ρ. ἴω ἴῃς δαγί (105. 73); οὗ. Ὁ δωγίεα δίογος 7οτ. 418, ὝΣΕΟ 
ὨΠΡΟΟ 18. 458. 
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οὗ ρ»͵αββ ἔγοπι {Π6 βαπά δουΐϊ ἵἌκκο. 5.- οπδαίμδη ραδγᾶ- 

ΡὮγαβαβ : “Εογ ἴδον νν1}1} βϑίι]α οὐ {πὸ βῆογε οὗ ἴῃ ατοαΐ ὅ6α, 

δηὰ ἀοῖρῆι {πεοπιβαῖνες ἢ ἰτ!οη5, δηα σδιοϊ τηιιβϑοῖὶς, δηά 

ἄγε ρυγρίες τὰ {πεῖς ὈΪοοά ἴῃ οογάβς (Νὰ. 1588) οὗἩἉἈ {πεῖγ 
ταδηϊ65, δηά ἔγοπι {πΠ6 βαηα {παν Μ}}}1 ργοάσοα πλίγγοῦβ (σφ θοτέ- 

ἰαγ4) αι νϑϑϑοὶς οὗ ρ]δϑϑ; ἔογ ἴπ6 ἰγεάβιισεβ οὗ ἴπ6 ἄθθρ δίβ 

γενεαὶθά ἰο ἰδδηι." [οϑερῆυβ (87. 11. το. 2) βίαίεβ παΐ {πὸ 

βδδηά οὗ {π6 Βεΐίφυθϑ, ψΏΙΟΝ γυης ἱπῖο {πῸ6 5θᾶ ἃ [{{|6 5. οἵ 

ἍἌΚΚο, ννᾶβ πιυςῦ υβοά ἴῃ {πε πχαηυξαδοίυγε οὗ ρ]455 (οξ. ΡΒ] π. 

1.) ν. ν. 17, Χχχυὶ. 65; Ταῦ. 2752. ν. 7); ἀπά ϑίγαδο (χν!. 2. 25) 
ΘΔΥ5 ἴΠ6 5δπὶα οὗ (πε βδαηά οἡ {(π6 οοδϑὲ δεΐνψεωε ἊΚΚο δηά 
Τγτα. 

90-91. Θδὰά. 

ὙΠ Α ΒιΙεββεά Ῥὲ δε ἐμδῖ δηϊαγρεῖβ σδά: 
Ης ἀννεϊ οί 1κὸ ἃ ἸοΏ 655, 
Απά ἰδαγεῖῃ ἴῃς ἀγηὶ, γοα, ἴῃς σγοννῃ οὗ (ῃς δεδά. 

41. Αηπὰ ἢς Ἰοοκεά ουἱ ἃ ἔτει ρατί ἔον διπιβοϊ, 
ον ἔδεγα ἃ οοπιπιδησογ᾽ 5 ρογίίοη ννὰ8 γεβεγνοά : 
Απά Ἐς οδπια ἴο [οὐπ2. 1 (}] ἢ Βεδάβ οἵ [ῆε ρεορῖς 
Ηδς Ἔχεουϊεά {δε ἰρίδουδηεβ5 οὗ ᾿εὈονδῇ, 
Αηά δϊ5 ογάϊηδηςοβ ψ Ὦ [ϑγδεὶ. 

20. Οδά᾽Ξ ““δηϊαγρογ᾽" ἰ5 ἀοά, ννῆο ἔτγεες δίπι ἔγοπι {π6 
ἴοαβ ψῆο [πὶ ἴῃ, δηᾶ Ὀγοδάβδηβ ἢ15 ἰεγγιοσυ (απ. 2623; οὗ. 

ΙΓ 128 δογαίθν ΑἸ. 118 Εχ. 3429 Ὁ. 1239 108). [Ιη οἱ. ἢ᾽ 5 Ἰῃ6 
ψναΓΠ Κα ομαγαοίεγ οὗ ἔπε {τῦ6 15 51:5: 41Ζεά (οἴ. αη. 4915; τ (ἢ. 

128 (δάϊϊα νναγγίούβ, νῆοϑθο “" ἕδοθς ψογα {Κα τῆς ἔδοθς οὗ ]!Ιοηϑ, 

ἃπηά 85 δ 825 τοῦς προη ἴπ6 πιοιηΐδιηβ ἢ): ἰξ 1165 οἡ 15 

Ὀτοδά δηά ρἱοἰϊιγεβαια ἴ8Δ0]6-ἰΔηα (5. ὧν’ .ωἶ. Ρ. 320), {κ6 5οπιε 

ἔυρε Ἰοη, τοδάν ἴο ἴδασ ἰῇ ρίθοθϑ, ποῖ οἠἱὺ [86 δῦηὶ, θυῖ δἷϑο 

[π6 Πεδά, οὗ ΔΥ ομα 0 ργϑϑυπηθβ ἴο 85541} 1. Οδά ννὰβ5 ἴΠ6 

βιγοηροβί ἴγὶρα οἡ ἴπ6 Ε. οὗ ]ογάδη (Νυ. 4284:36 705. 1432.35) ἢ 

δηά 11 πιαϊηϊαϊπαά 115 ροβι!!οη δηά ἱπιρογίδησα ἴμογα ἰοηρ᾽ δέϊογ 

Εδυρεδη παα Ὀδοοπια ἰπϑὶρηϊβοδηΐ, ἰπουρἢ 1 ργονοά ὑη80 6 ἴο 

οορα ψ ἢ Τιρ Δ -ΡΊΊ σοῦ (1 ΟΠ. 530).---“ευεϊοίλ ([39}] οἵ. Νὰ. 
243 ]υά. 511 ἀη. 4013, Τῆς σοπιρατγίβϑοη ἴο ἃ ἰἴοπθ55, 85 Νιι. 

235}; 249 (-- (η. 40954).---291, δά, [πε ἤτοι οὗ {86 {1065 ἴο πὰ 

20. ἽΡῚΡ ηκ »ῈῊ] ἣκ ἴῃ ροείγυ ἱπίγοάυςεϑ ἃ οἰϊπαχ, οὐ βοπγεῖπΊ65 ἃ 5 )ὴ- 
οηγπι, τ Ὦ ἔοσος : οὗν 1 5. 27 Ὀογ Ὁ ηκ ἘΨΡΌ, Ρ8. 6516 Υγϑ" κ Φ"ηη), 745 15. 
4.213 πὴ ἢν », 466; δηά οἡ 23}. 
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ἃ 56ε[{|ἰδἡ ἢοπιθ, ννα5 ποῖ υππιληιϊ αἰογνναγάβ οὗ 115 ἀϊπν 

ἰονναγάς {π6 γτεϑί οἵ ἰϑγδθὶ. ὍΤπα δ᾽] υβίοη ἀρρθᾶγβ ἴο 6 ἴο 

δὶ 15 παγγαίθα ἴῃ Νιι. 22, δοοογαάϊηρ ἴο ὮΙ] οἢ αδά, οἡ οοη- 

ἀππίοη οὗ δϑϑιϑίηρ δἰἴεγνναγάς ἴῃ ἴπ6 οοηπαμεδῖ οὗ (δηδϑδη, 

βϑουγαά δὴ δ᾽ οἰπιθηΐ 1η ἴῃ 6 τοῦ ραβίιυσγε-οουηίτγν, Ε. οὗ ]ογάδῃ. 

--Α γε ρῥαγέ (Γλν})] 2.6. ἃ ἀϊδίγίοι [πδΐ τνὰβ Ὀοίἢ ἃ δεδέ ρατγί 
(1 5. 1531), δηά αἴ5ο, 85 ἰἴ νεσα, {πὸ ργεζγμῖΖ (Ὁ. 18’ αἰ.) οὗ 188 

ΠΕ σοπαπεγοά [γγιτογυ.-- 7 ἐλογό, ὦ ὁ. ἴῃ τῆ ρίασθ δῦ 

(δά πιδάβ ἢϊ5 οἤοϊοθ, ὦ οορβηαγἾ67᾽ 5 2ΟΥΖΙΟΤΙ, 1.6. ἃ ἀϊδιγιοί 

νογίῃν οὗ ἃ πιαγί!δὶ ἰεδάδσ, ννὰβ γεβεγνθᾶ.---  ο» 071 (ΠΡ) νΙΖ. 

οὗ ἰδαηά, ἃ5 2 Κ. ο321.26 (οὗ Ναροίπμ᾽ 5 δϑίαΐε), [οβ. 2483 δἱ.-- 

Οο» "ἀράν (ὈἾΓΙ}] ΡΟ 15. ἴο στ ἕη, θη ργαῦθ (με ας ΡΠ σἰαέμέσ, 

51, 11ἴ. Βοπιείπίηρ ἡμδογίδοα οὐ θη ρ αυθη οα ἃ ρου] 1. Δ] ει), ἢ ρ΄. 

ἴο ὥδογθθ, δηπαςσί, 15. τοὶ Ῥγ. 815: ΡΟ 15. ἴπ15 ΡΓΟΡΕΓΙ͂Υ 4 27εέ- 

50 7166}, οἵ αν; ἴῃ ἃ γίνε νναγῖκα σοπιπιαη!γ, ποννανου, 

{86 ργεβδοῦθοσ οὗ ἰαννβ ψουὰ αἷδο θὲ [Π6 βδονογεῖρῃ πλ  αΓῪ 

Δυϊπογῦ ; ἤδῆοθ ῬΡῚΠΌ σοπὶαβ ἴο πιεϑη οορρηαηΩἶθγ, ἃ. 514 

(ννῆογα (δε σοπίοχί ροϊηΐβ πιδη 5] ἴο ρεγβοηβ Ποίηρ' ΞΟΠΊΕ 

ΜΠ Αγ οβῆοα : οἵ, τπ6 δια ῬΡῚΠ οὗ ν.9), 15. 3322 (0:7 σοηε- 
"παρθν, οὗ ον) ; αἷβο οὗ ἃ οορεριαϑαδγς οἱαῦ,, οὐ τυαπᾶ οὗ 

οἵῆεε, αη. 4919 Νὰ. 2118 Ρ5. 6οϑ (-- τοϑθ). Ηδετγα {πΠ6 ἴεγηι 15 
ΔΡΡΙΙ6ά, κατ᾽ ἐξοχήν, ἴο {πΠ6 ννατῖῖκα ὑτἰρα οὗ αδά, ΠΟ ἢ 5. βαϊά 

ἴο Ὦανα ορίδϊηθά, ἴῃ {Π6 Δ᾽] οἰπιεηΐ οὗ ἴῆ6. σοοπαμπεγεά ἰδγγιίογυ, 

ἃ ρογίίοη τνογίῃυ οὗ 15 πιᾶγία] ομαγαοίογ. (ραγαρῃγαβέϊο- 

411γ), 52}7), ἀπά βοπια πιοάδγηβ, “"Εὸγ ἴἤθγα ννὰβ 1π6 ρογίίοη οὗ 

[π6 μιάάξδη (2.6. ὈυγΙ64) ἰαννρίνεγ," υἱό. Μοβες; δυῖ Νέοῦο, 
{κὸ ῬΡιβραῇ, ννὰβ ἴῃ ἴῃς ἰογγιΐογσν οὗ δυαδεη (Νὰ. 4238; 05. 

1320), ποῖ δά ; 2ογέϊογε σουά Παγαΐϊν θὲ υϑεά οὗ ἃ Ὀιτγια]-οἷδοα; 

δηά [6 20» 15 ἰῇδη ᾿πεχρ]οδῦϊε.--- 44 λ6 σαηισ, ὧο.} κα ἴοοκ 

ἢϊς ραγὶ αἴαγναγάς τὰ {Π6 οἵποῦ ἐ65, δηά δχεουϊεαά νἱτἢ 

1Π6 πὶ εἤονδἢ᾽ 5 Ὀεαμαβίβ, ἰῃ ἴπΠ6 σοηαυσεοῖ οὗ (δηδδῃ.--- -εαας 

οΓ ἐλε 2εοῤ[6}] ν.δ Νὰ. 25 (ΤΕ).--- Ἡ»ὲ2}] δῇ ἐπιεηδαϊίΐοη. Τῆα 
εχ σδῇ παγαϊν Ὀ6 πηδάδθ ἴο γἱο]ά ἃ τοϊθγαῦῖα βεῆβα; 566 Ὀεΐονν. 

- Πδπουαῆλ᾽ς γίρ)έροι,571655] 1.6. αὶ 15 τἱρῃΐθουβ ἴῃ ΓΘ ονδῃ᾽ 5 
21. κδ΄... ΚῸΉῚ] σατο 20» λιίηιςοϊ γε γουϊαάσα (οἴ, Οτ. 228. τ 8. 16}).---}}}0] 

εουεγεα ἐπ (οι ν..9), ἤρ΄. ἔὸγ ἠαϊα τ, γεσογυσά,---αὐ]ε55, ἰηἀ θεά, Π5ν (οἴ, Ργ. 
1335 ]Ὸ0Ὁ 215 α.) σου] ὃς τοδά, ΤὍΤῃε πιᾶ80., ΌΥῪ δἰἰγδοίίζοη ἴἰο Ῥρὴπο (Πδν. 
816 Κ.3; Ο-Κ. 8 146. 1).---ο}"}]} ἔοσ πῃ") (οὗ, Ῥτ. 110 κϑ ἢ ἴογ π338) : Ο-Κ. 
88 68. 2 Ε.; 7γ5 Β.3; 76. 295, ΝΗῚ (ΌΘη Ναῖ.) ἰ8 Ὀαϊζογ μδη κρὴ (οἀά.); 
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αΥ6, δηά ννΣῆδί, 1 πη ἔμ] Π]ς 11, Ὀδσοπιοβ σιρῃϊδοιβηθος ἔογ ᾿1π| 

4150 (οἴ. 653:).---ΟγἸΐρηαηοο5) 4.. Ηδετα, 1 δεβθηβ, οὗ πε οοπι- 

ταδπα ἴο πιαῖζα πο ἴἔγυοα τ (Π6 Οδηδδηϊοβ (Εχ. 2331:88), 

29. Ὦδη. 

Ὅλη ἰ5 ἃ 1Ἰοπ 5 ἡ Πεὶρ, 
Τῆδί Ἰεαροῖῃ ἔογίἢ ἔγοπι Βδϑῆδη. 

Ι͂ῃ ἀη. 4917 Πδη 15 οοπιραῖϑά ἴο ἃ νϑῃοπΊοιιβ βογρθηΐ, ἀδγί- 

ἱηρ' οὔ ΙΠ51]Οοι51ν ἔγοπι 15 σοησο δὶ πηθηΐ, ἀπά σϑδιιδίηρ' ἃ ραϑϑίηρ᾽ 

Ποῖϑθα ἴο ἴῆγον 15 τίάοσ ; δηά ἤσγα ἴὴ6 βουάδάοηησθος ἢ ΒΙΟὮ 

τῆς Τδηϊία τνοιϊὰ αἰΐδοῖς δηά ονεγοοπιθ ἢϊ]5 ἔοεβ βυρρεϑῖβ ἴῃς 

σοπηραγίδοη Ἱ ἃ Ἰ[Ἰοη, βργηρὶπρ ἔοσί ἢ ἀπο χρεοίθαϊν ἔγοπι 115 

ἰαϊτ. Ζιομς τολεί, 8ἃ5 αη. 499 (οὗ 44}. Τα οτὶρίπδὶ 

βοι[6ποηΐ οὗ ἴῃς ΠὨδηϊῖας ννὰ5 ἴῃ ἴδε ἴννο να]65 οὗ ΑἹ) αΐοη δηά 

ϑογοῖς, 'ηὴ ἴῃ 5..Νν. οὗ Ερδγαῖη (α. Α. διυιῖῃ, 71:2. Οτορν. οὗ 

ἐλο ηοῖν Σαμαά, Ὁ. 22ο ἷ. ; οἴ. [ο05. 1096 Ρ; Τυ«. 1341. [Ε}2 ὉὈυϊζ 

{ΠῸΥ ἐουηά {πεῖγ ροβιτίοη πεγα ππζθηδοϊα ; δπά ἃ Ὀοάν οὗ [πε πὶ 

πιὶρταϊθα ἴο {πε Νογίῃ, δηὰ εεἰζεά 1,.6ςῆεπὶ οὔ [,αἱϑῇ, δὶ {πε 

ἴοοϊ οὗ Ηεογπιοη (05. 1οῦ; [ιά. 18: οἷ. ου 441), ψ Π νΠΙοἢ, 

δἴϊεγ ἴπ6 τἰπλ6 οὗ ϑαπιϑου (71. 132-06), [ῆ6. παπιῈ οὗ ἴῃ {τὸς 

ἷς. 411 Ὀὰϊ Ἔχοϊβίνεϊν δϑϑοοιαΐϊθά. Τῆα οπαγδοίοσ ρίνθη ἴο {πὰ 

{06 Πεῖα δηά Οη. 4017 15 ηο ἀουδίὲ ἴσια ἴο διδίοτυ; Ὀδυϊ οὐ 

τηδίοσιαἱὶς ἀο ποῖ επδῦϊΐας τ1ι5 ἴο 1Ππδίγαϊθ 1, Ἄχοθρί ἔγοηι ἴπε 

παγαῖΐῖϊνα ἰὴ ἃ. 18 οὗ ἴπε βιγργίϑα οὗ 1,415, δηὰ ρεγῆδρϑξ 

ἔγοπι ἴπ6 Ἴχρίοιίβ. οὗ ϑαπίβοη. ὙΤῆα ινογάς Ζάσέ ἐεαξεζᾷ Μογέλ 

γο δαεῪλαῃπ οἈαγδοίογιζα {ἢ ἰἰοη, ποῖ δη : ἠδνογίποδοςς [ῃ 6 

Ἰοσδί εν πιεηϊὶοημθα δεαπὶ ἴο δσῇον ἴδαΐ {πΠ6 ροεῖ 85 {μ6 

Νογίβογη δη ἴῃ ἢ15 πιηά, ἔος Βαϑῆδη ἄρρϑαγβ ἴο ἢδνα ὃχ- 

ἰαπάἀεά 85 ἔατ ἃ5 Ηδγπιοη (οἷ. οἡ 31), “" 14:1 5ἢ,᾽ αἷϑο, 1 πᾶν Ὀε 

ποίαά, 15. οπ6 οὗ [π6 Ηθῇ. ψνογάς ἔογ ἐζορι ([5. 3ο αἰ.). Ῥοβϑιθίγν 

866 Κη. ἷ. 577.--» ὉΚῚ ΝΠ] σατμθ ἴο 18 ἃ ἀουδίξαυ! τεηά.; ἕος τῆν δηᾶ κὶ 
ἅΓα ἠοΐ σοηδίγυοα ΜῈ] δ δοου8. οὗ ἴῃς Ρ6γ5., εχοδρὶ ἴῃ ἴῆ6 βεῆβαε οὗ οὐγ2ς 
“ῥοη (Ῥ58. 1193} ον σαραΐηςέ (Ἰοῦ 153}); ἀπὰ ὄἌνεῆ 830 οὐΐν ἢ ἃ δυῖ, (.. 66.) 
ἐχοορί 3. 4135 (οτος ΚΊ2) 5ῃου ]α νοῦ τοῦ. Ὀ6 012). αταΐῦ, Κηοῦ. δίδάς 
τοπάσδν “" σᾶπια ας ἴπε Πμοδά5 οὗ ἴπῸ ρεορΐε" (οἷ. Τοῦ 2935 Ὁ 29 Ν)), 1.6. ἔουν Βέ 
αἱ {πεῖν οδά ἴῃ {π6 σοπαμοϑὶ οὐ Οδηδδη (48 05. 1196 43 Ν. 4217 δις.); Ὀαϊ 
{Π6 Ρ]. 15 ἀἰδῆσυϊο ἴῃ {π|8 οαβο, ἀπαᾶ ποὶ 1υ5{ΠπΠεὰΔ ὈΥ τ ΟΠ. τ)18ῦὺ, Ηρσηςε 
ὈὨ1Ππι. Οεῖ τεδά πὶ ΠΗ] (18. 413), σαπὰ ἠδ σαριθ εὐἰΐᾳ.--- 22. Ρ}}} ΟὨΪΥ 
δεγε: (ἃ ἰχσηδᾶν. ΘΥΓ. Ρ)]} 8 ἡδεϊέ, εαρτίξαυϊξ; ΝΉ. Ρ}} 15 ἴο «φμέγέ οὐ ςῤοιεξ 
οτεΐ. ---ἰ 2] οὐ 4'. 
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{Π6Γ6 ΠΊΔΥ Ὧδ 5ΟΠΊΘ 41] υ5ῖοη ἴο δἰίδοϊκϑβ πιδάδ Ὁγν ἴῃς δηϊῖδ5 οὗ 

[,415} ὕροη περ ρουγηρ Ὀογάογ- για 5. (οἴ. ϑίδάθ, Οσεϑοῖ. 1. 

168). [[οη5 ἴῃ Βαβῆδῃ ἀγα ῃοί εἴβεαννμεγα δυάδα ἴο; Ὀυΐ 105 
τηουπίδίῃ γδηραβ, δηά οδἷκ ἔογεϑίβ (3}}, νοι ἔογπι ἃ παίυγαὶ 

ΔΠΊδιι5ἢ ἔογ ἴπμδηὶ (ἔοτ ΠἸΙοη5 ἢ ΗδγπΊοῃ, 566 (Γι. 48). 

29. ΝΑΡὨΔ]:. 

33: 0 ΝΔΡΏ(ΔΙ:, βδαι(ιβϑῆςα ἢ ἔανουγ, 
Αηά (}} νυ ἴῃς ὈΪ]εβϑίηρ οὗ ]εμβονδῇ : 
Ῥοββ6585 δου δε ἶακε δηὰ πε βοιίῇῃ. 

Ναρδίδῖὶ, Ὀ᾽]εθθεά δ5 ἴ 15 ἢ πδίαγες ρος [πγουρἢ 

716ῃονδῃ 5 ,ηυομν (ν.16), 15. ηοῖ ἴο Ὀδ [᾿π||ἰεἀ ἴο (6 δίρὨΪδηά 
Ρἰαίδαι (188 ““ 1] σουηίγΥ οὗ ΝΑρδθίαίι!," 705. 297) οἵ ὕρρος 

(41166, νν6ὲ}} ναίογθά δηά σοῆϊν ψοοάδά δ5 ἴἴ ἰ5.: ἷἴ 15 ἴο 

ΡΟ55655 ἴῃ δαιτὶ οη [ἢ6 γεῖ πιο ἔεγι]6 δηά Ῥδδυι]} γορίοη, 

εχυρογαηΐ τ δῃ δἰπιοϑί ἱγορίοδὶ νερ εἰδίίοη, ΒΟ Ὀογάδγβ 

οη ἴπ6 [Κα οἵ ἀδηηδβδαγείῃ. Τῇ ἰογγιΐογυ οὗ Νδρῃίδι: (705. 

1933.39) οχίθηαεα ἔἕγοπι {86 ἕδγ Νογίῃ, οἷοβαε ὑπάθγ Γερδηοῃ, 

δἰοηρ ἴῃς ὟΝ. 5146 οἵ ]ογάδη, ἴο ἃ ροϊηΐ 8 [|| 5. οὐ πε 1, αἶκα 

οἵ ἀεπηδϑαίοίῃ. Αποίθηξ δηά πηοάδγῃ νυγιϊεγβ νι ἢ οἠς 

δποίμογ ἰπ ῥγαϊϑιηρ ἴΠ6 501] δηά οἰ!πιαΐα οὗ {86 ἰογγιίογυ οὐνπθά 

ΌγΥ Ναρῇῃίαϊι: [ ννὰ5 δρυπάδηξν ᾿γγρϊθά ; δηά 115 ργοάιποίοηϑ 

ψεγα σοῦ δηά ναγῖεά. [!οννεῦ Οδ]1|66 ννα5, μοινανογ, γαῖ πλογα 

[ογῖ!]α ἀπά θοδυῖῖα πη ὕρροσ δ δα; δηά ἴῃ ἴΠπ6 πεῖρἢ- 

Ὀουγποοά οὗ ἴΠ6 [,αἷκ6, ἃ ““τογγι ἃ θαϑςίη,᾽᾽ 68ο ἔϊ. Ὀεῖον ἴδ Ἰανο] 

οὗ (6 Μεάιϊίογγαηθδη 866, ἴπ6 νερείδίοη 15 56 π|}-[ΓΟρΡ οδἱ] : {Π6 

οἷαϊη οὗ ἀεηηδϑαΐ, οὐ 6 ΝΌΟΝ. οὗ {πε 1αἴκα, 15 δι ]οριΖεα Ὧν. 

]οβαρῆυβ (8.Λ 11. το. 8), οὐ δοοουπίὶ οὐ 15 οἰϊπιαΐα δῃηά 

νερείδιίοη, αἰπηιοϑὶ δ5 1 1 νεγα ἃ ἰδύγεβίγιδὶ ραγδαϊθθ. 8566 

]05. 8. 11. 2. 2, Εοῦ. 5}. 1]. 488, 402, .5. δ’ }. ρ. 374, 

2.48.3 ξιυ. ΟΑΙΜΙΓΕΕ (Ρ. 1118) δηά ΟἘΝΝΈΒΑΚΕΤΗ, Νευβαδιιοῦ, 

Οέοργ. ἦμπ Ταρπμα, ΡΡ. 45 ἔ., 180, α. Α. δηπιῖῃ, σϑορν. ὁ ἐλδ 

Ἡοίν Σαμά, ΡῬρ. 417-420, 4390ἴ., 4468. Τῇα ἠαζο (Ὁ)) οὐ 56α 

(οἴ. 15. 823 [91]} 15. {ῃ8 ““ὅε8 οἵ Κιππόγειῃ " (ρ. 58), 2.6. {πε 
[,Κὸ οὐ σεπηδϑαγείῃ (50 αἰγεδάν Οηα.). Βυ 2λὲ ϑομέψ αἴθ 

23. ΟἽ Οπαᾳ. (υπἰτἰηρ (6 ἔννο 56 565 οὗἁἨ 03) 2) Ὁ) 2: ΨῸ ““ἴπε τνεβὶ οὗ (Π 6 
5εᾷ οὗ (εηηδβατγ." ---ΟΥΤῇ} ]οῦ 47} Ετο]. τὖ τ13 ΕΖ. 213, ἀπά 12 {ἰπ|65 ἴῃ ΕΖ. 
40-421.--- πο] (ῃ6 Ἐπιρῆ. ἔογπι οὐ {πε ἱπιροσ. ἴῃ ρϑᾶυβε, κὸ πρςν, ππῦο 
Ὠδη. 919 (α-Κ. 8 48. 5). ΕἸβενθεγε δ (Ἰπ ραυβα, 9}1). 
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πιδδηΐῖ {πε ραγίβ θογάδγιηρ' οὐ {Π|5 [,αἷζθ,---5ὸ βίγίεα (1 56 θη 5) 

ΡΑΓΕΥ ἴῃ σοηΐγαϑὶ ἴο ἴΠ6 πιαὶῃ ροβϑεϑϑίοηβ οὗ ἴπ6 {γα (ν Ὡ] ἢ 

ψογα ἔυγίμονς Νογίῃ), ραγὶν ἢ Δ᾽ Πυϑΐοη ἴο (πὯ6 σμην ναγπιίῃ 

ΜΨΏΙΟΙ ργονδ 5 {π6γα.--- δα ζζ: 66} οὐ β ρα αδπακρέν, σαξίαΐο. 

ΤῈ ψογά, νῆϊο (εἰἴποτ 85 δά]. οὐ νεγὉ) 15 ἃ σοπιπῖοη οὔα 

(5εε 611 810. 12 1115. 1.39 2613 4130) 195 ηοῖ ἰτναυβ αὐ δἀδαμδίεϊν 

ταργοϑοηίεά ὃν οαζζςβθά.---συοι,»7) οὐ ρυοαϊ-πτοὴ (ν.16) : οἵ. Ῥ5. 
14516 ΠΧ ὙΠ 30 ΣΦ “565 γιηρ᾽ 411 πᾶὶ Πἰνϑῖῃ ἢ ρυοά- 

«οὐδῥ.᾽" 

294-25. ΑΒΠ6ΓΥ. 

3. ΒΙεββϑεᾶ αονε 5οὴϑ ὃς Αϑῆεγ:Ἐ 
[,μεἰ Βῖπι Ὀ6 ἰῃε δοοερίδοϊε (ἰἀνουγοα) οης οὗ 8 Ὀγείῃγοῃ ; 
Απά (εξ Ηἱπι Ὀ6) ἀϊρρίηρ, ἢϊ5 ἔοοϊ ἴῃ οἱ! : 

86 ΤΥ ὈοΪ 5 ὃς ἴγοη δηᾶ ῬὍσγοηζα ; 
Απά 45 {δ γ ἄδυϑ, 80 [εἰ ἐῃγ [βἰγεηρίἢ] Ὀς. 

94, Τ1,εἰ Αϑποῦ 6 ὈΪαεσϑεά αονα οἴδπεγ ἔδίπογο᾽ βοηβ,--- ἃ 

οὨΠ]ἃ οὗ ἑογίμηα (ργοῦ Δ ΟΪΥ ἢ 4] ϑἱοη ἴο {Π6 ἰά6α4 νν ῃ]οἢ {ΠῸ 

πᾶπιὲ ψουϊὰ Ξκυρραβρῖ, λαΞν; 566 ὅπ. 4018); ἰεῖ ἢϊπὶ Ὀ6 δὶς 

Ὀτγοίῃογϑ᾽ ἕδνουγιῖθ, 6 οὔθ ἰπ νῇοσα σοπηρδηϊοηβῃϊρ ἀπά ροοά 

[ογίπης παν ἀο!ρῃι (οἴ, πε. τοβ Πκ νν Ὕ); [86 1Δ5ἰ οἶδιιβε 

αἰΔ65 Ὠυρογθο! οδΙγ (οξ, ]ο0Ὁ 296) ἴο ἴδ ἔδυ ΠΥ οἵ Αϑπογὶβ 

τογγϊϊογσυ. Αϑδοῦ (705. 193.81) θογάογεά Νδρῃῖδιὶ οἡ {πε ννεσῖ: 

115 οἰπταΐα δπά 501] ψεῦθ β: 118 ἴο ἴποβα οὗ πε πίρῃεγ ραγῖς 

οὗ Νδρδίδίι, δὰ ψεγα ἔανουγδῦϊε ἴῃ ραγίϊουΐϊαγ ἴο ἴἢ6 στον τῇ 

οὗ {π6 οἱϊνα-ἴγεα : ]οβερῆιβ (87. 11. 21. 2) 5Βρεδῖβ οὗ σδ|16 6 δ5 

οὔσης ἐλαιοφόρου μάλιστα; ““1ἰ 15 Θαϑίοτ,᾽ 54γΥγ5 ἃ ργονεγῦ ἴῃ {ῃς 

Ταϊπιιά, ““ἴο ταῖβα ἃ ἱερίοη οὗ οἷϊνεβ [τεδὰ ὃῷ ἕος 60] ἱπ 
(δῖε 6 δὴ ἴο ὑγίηρ ὉΡ ἃ οι ἴῃ Ῥαϊδϑίϊης" (3 εγεελέζῃ 

Καδόῥαλ, ο. 2ο; Νειυρδιοσ, 2.6. Ρ. 180). Τἢα ρῥγοάποίζίνεηα55 οὗ 

Αϑῃογβ 501] ρῖναβ αἷβο 115 ροϊηξ ἴο ἴπ6 ὈΪαβϑίηρ ἰη αη. 4030 

(΄Αϑῆδγ, 15 Ὀγθδά 15 ἕδί ; δηά δα γι δίῃ ἃ Κιηρ᾽5 ἀδιηΐξζί 65 ̓)). 
---Βιἰθς5 64 αδουθ 5055] οἴ. (ἔοτ ἴΠ6 ἔογπι οὗ ὄδχργεββϑίοη) ἃ. ς 39: 
1 5. 1588 (“Ξ Δηηοηρ," ΗδΌ. σδοῦυθ οὐ »|ο07γ8 ἐλα7ι, ἃ5 Ὦδτγθ) ; αἶβο 

6η. 314 (΄“ουγϑεά αδουο᾽").---ὁὅ. Τῆε 4]]ϑίοη ἴῃ οἱ. ἢ" πᾶν Ὀ6 ἴο 
Αϑδογ᾽β ροϑιτοη : δἰτυδιϊθα ἴῃ ἴῃ ἔα Νογίῃ οὗ (δηδδῃ, ἴῃ {ΠῸ 

ΠΕΡ ΡΟυΓΠοΟοΩ͂ οὗ ἔοτγειρηστγο, 1 ννου]ά πεαά ἴο ὃ6 νεῖ] ἀείεηδεὰ 

δϑαϊηβδί δηογοδοῃηηθηΐ δηά ἱπνδβίοῃ. δγ)9 (δοϊ), ἔγοπι ὃν) ἔο 

δοέ ἃ ἄοοτ (7. 438.24); πο ἄοιδὲ {πΠῸ 54Π16 845 9) Γι. ςὅ α“΄., 
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ΜὨΙοἢ ΝΕἢ. 33. σῆοννβ ἴο δα αἰδίϊηοϊ ἔγοπι ΠΡ δα» (35). [Ιῃ 

οἱ. ἢ, τὴς ψοτγά γεπάεγεα ςζρορρές 1ῖ5 δχίγεπιοῖν ἀποεγίδίη ; 566 
Ῥεῖονν. Τῇ {γῦ6 ἰ5 ριοίυτγαά 45 δὴ ᾿πάιν!άϊι4]; δηῃά :ὖ (Παΐ Ὀ6 

{πε γι γεηά., [ἢ Ψν}} θ6 ἃ νυϊϑῇ παῖ Αϑῇθγ᾽ 5 βίγθηρτη πᾶν Ὀ6 

τηδϊηϊαϊηθα 845 {ἰπ|8Ὸ εαγβ οἱ, ἰηβϑιεδα οἵ Ὀεϊηρ᾽ (45 1 ννεγε) 

αἰ πλησῃμοα ΌὈΥ οἷά ἀρΈ. 

26-29, ΟὈΠΟΙ πΒί0η, οΟ]ΘὈχαὺϊηρ 016 ρφοοὰ [οτὐπηθ οὗ [ΒΓΔ6], 

ὙΈ10Ὶ 88 ὈΘΘ. ῥ]αη θα ὮΥ 18 Θοἀ ἱπ ἃ ἔγυϊ Ὁ] δπὰ, Ὀ]Θ58βθὰ 

Ὑ{[ΓῸΓΡῚ δυοοθδδ ἀρδϊηδὺ 18 008, δΔῃ!ἃὰ Βθοιχθὰ 15 ΒΔΡΡΙΏθ88 διὰ 

ΡῬθ80θ. ᾿ 

36 ΤΠοτα 5 ἤοηα ὸ ἐπε αοά οὗ ἐϑῃυγυη : 
ΝνΏο τ ἀδίῃ γουρὴ (Π6 ποανεηβ 85 ἴῃ Υ περ, 
Απά ἴῃ ἢ15 αἰ ρην τὨγου ΡὮ [86 5.Κ168. 

3 ΤΉς Οοά οἵ οἷά 15 4 ἀνε! !Ἰρ-ΡΙδοα ; 
Δηά υπάδεγησδίῃ αγὰ νοῦ δϑίϊηρ Δ ΓγΠῚ5 : 
Απά πε ἄγανα ουἱ ἰῃς ΘΏΘΓῚΥ ἔγοπι Ὀείογε ἴπ6α ; 
Αμηὰ 5414, Πεπίγου. 

38 60 1ϑγδοΐὶ ἀννεὶ βεσυγεῖυ, 
ΤΠἼο ἐουηίδίη οὗ ]δοοῦ δίοης, 

ὕροηῃ 8 ἰαπὰ οὗ οογῃ δηά νης : 
Υδ8, 815 πεδνθῇβϑ ἄγορ ἄοννῃ ἄδν 

39 δρρΥ δτὶ ἴδοι, Ο 1ϑγβδεὶ, τνῆο 15 πκὸ υηΐο (πες 
Α ρϑορὶς βανεὰ ὃγ 7 εῇονδῃ, 
ΤῊΣ 5}1614 οὗὨ ἔν Πεῖρ, δηά {πε βνογαά οὗἉ (ἣν αἰ ρηϊν : 
80 5881} (ῃγ ἐπεη65 σοητα οὐ ρίηρ ἴο [Π66, 
Απά ἔδου 5}δ]ὲ ἐγεδά τροη {πεῖς Πρ -Ρ ας 68. 

20. Τῇε Μδ95. ἰεχὶ οδῇ οὐἱνυ Ὅ6 τεπάεδσγοα ἐζζο σοί, Ο 
7ελώγη: Ὀὰΐ τΠ6 ροϊηϊ 15 ηοΐ ἐδ υπίαιθηδ55 οὗ αοά, 45 5ιιοῇ 

(1 5. 223 1 Κὶ 838), θυ (δ6 υπϊαυθηθ55 οὗ ἴπΠ6 ἀοά οὗ Ιδ5τδεῖ; 

δηά {πΠ|5 5658 15 ἌἘσχργθϑϑεά ΌΥ ἃ 5'!ρῃν οἤδηρα ἴῃ ἴπ6 ρυποίιδ- 

ὕοῃ ΟΝΞ ἔοτ ὉΝ5); 50 ΉΌ ΦΦ αταῖῦ, Ὀϊ. Οδε}}, ὅτο. ; οἴ. ΤΕ. 6886 

(διε δι), 14416 χ1.4665.--- γεελιγμη] ν.δ.---,λο γἱάοέλ, ὥς. Ῥ8. 
6854: (88) ᾿ς. ἃ ΡΑγαρῆταβε δηά οοπηπιθηΐδγυ : ̓οονδῇ ΟΟΠΊΘΒ, 

28. ἽΚ31] “45 γεῖ υποχρίδϊηεά "' (Ὁ)1.). δέγεηρίλ ((α 69 5444.) γιε]ἀ5 δῇ 
ἜΧοα]]οηξ βθηβα ; Ὀαϊ ἐξ Π85 ὯὩο ρῬῃΠοϊορίοαὶ 1υϑ1Ποδίίοη, ἃ γοοί Κ31 ηοί Ῥεΐηρ 
Κηοννη. Ἃδ65. αταῖῦ, οι, ζω. Κα. αὐ. τοηάδγ γέσζ; δι (Π158 τη. 15 
νΟΓῪ υὑποογίδίη, ἀδροηάϊηρ, ΟὨΪΥ οὐ ἃ τεπιαγίς ἴῃ (μα Καπιὴβ ἰπῃαὶ ΑγδΌ. 
ααδαα Ὧὰ5 [Π18 πιεδηῖηρ. 8841). 85 Ὑ3}, δῃά ὅ584πη|. Ταγρ. (Ρείεγπιδηπ) 
Ἴ0,---Οροϊπεηρ, ἀρραγεηξν ἴο ἃ γεδάϊηρ' ἽΚ3ΞΞ 3 (πιο Ἀ1. (ΠηΚ5 υπάετ- 
1165 α'ϑο {πῸ γοπά. εἼγεηρίλ); Ὀυΐ {π|5 οδηηοΐ ἤανε Ῥεεη ἰπε οτἱρίηδὶ ἰοχί. 
-2θ. 1|»3] ας (ὮΥ περ, ἴῃ 3 σεσεηζίς (ου 103): 50 Εχ. 18) Νδῇ. 49 Ρ5. 
452 1465. 
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τ αϊηρ' Γπγουρὴ (Π6 ἢδάνοηβ, ἴο ρῖνα νϊοΐοτν ἴο Ηἰ5 ρθορῖδ: οἱ. 

Ῥς, 1811 (10. 15, τοὶ ΗΔ5. 480.18͵.---ποζρονζέν (8 3}} πο »ιαγετέν 
(ἢ 3); ἴον ΠΝ 5 υϑεά βθῃθγα!ν ἴῃ ἃ Ῥαά 56ῆβθ, 2γὴ16: ἃ5 
Ὦεγεο, οὗ ἀοά, 5. 6835. 8, ΑΝ. ΕΝ., ὀχορίίσπςν, ἃ νᾶρὰς 

νογά, νος (ΠΠ|κὸ ἐχοοίϊορ, 15. 43. ἴοτ ἢ) ῃ85 αὐυϊτε ἰοδβί {πὲ 
ἰ464 οὗ Ἰοΐηηθϑβ, οὐ σϑυγρδϑϑίηρ σγδηάσδιτσ, δἰ ἰδοίηρ Ὀσορειν 

ἴο {πΠ6 [,4ἴ. ὀχοοῖΐο, ἃ5 ἴο ἴῃ Ηδ6}. Πὺδῥ.---Ω, Οὗ οἱά (Ὁ Ρ)] 11. 
α͵ογεέώρμο, ἀδιοίῖηρ' ννδί 15 ἀποίδηΐ γαϊμοῦ ἴδῃ νυν Πδΐ 15 αἴσγηδὶ; 

{π6 τνογὰ 15 οἔζδβηῃ ιι566,, ἔοτ ἰηδίδηοα, οὗ ἴῃ Μοβδις δρδ, οἵ οἴδεγ 

ἀϊδίδης ρεγιοάς οὗ [5γδ6}}5 ραϑὶ (5. 4430) γ452.13 15. σι9 Μιο. 

.30), ἀπά ὄνεη οὗ ἃ ἔογπιεσγ ρετϊοά οὗ ἃ σἰηρὶςε {|δῖιπια ([ οὐ 297); 

οὗ πιοιιηΐαῖη5, ν.15, ([Π6 ἢδάανθηβ, 5. 6834(83). οὗ ἀοά, 45 δετο, 

ΗΔ. 113 Ῥϑ5. 5530(10) (ΕΨ, “οὗ οἱά").--οΟὈ Δ εοοϊῆηρ-ίαοσο (Π) }Ὸ]} 
ἔεπι. οἵ ἤ)5, Ῥ5. οοἱ (οἴ. οτ9).---454] μριογτιοαΐδ, ὧς. ποῖ ΟὨΪγ 
ῖ5 αοὐ ἃ «ποοἰέηρ-ίασο (Ῥ8. ο01) ἔογ Ηἰ5 ρεορῖίς, Ης 1:5 αἷϑο 

{Π6 1 πη 81} Πρ’ Ξυρροτ ; Ηἰ5 δἰ πη ρ Υ ἀγπὶ5 ἀῦα ὄνοῦ Ὀδηθδίῃ 

{π6π|, Ὀδαγίηρ ἴπδηὶ ὑΡ, δηά σιυκίδιηϊηρ τ 6πὶ, δἰῖκα ἴῃ {πΠεὶγ 

ὈΓΟΞΡρογΥ δηά [ἢ ἴπεῖγ πθοά. Εου ἴῃ ἤρ'., οὗ. Ηοκ. 113 15. 43 

σι 5. 444 8033,---Τάγμε (ογ ἄγαυε) ομ] ἴῃς τνογά υϑεὰ ἴῃ Εσ. 
2328:.81 442. 4411 (ΤΕ), 705. 2412:18 7, 28 69 (073). Νοῖ εἶϑε- 

ψνῆθγα ἴῃ Ὠϊ., ψσγα {πΠ6 βαπιθ ἰάθα 15 ρἜΠογα νυ Ἔχργοϑϑαά ὃὉῪ 

ΟΠ ὥέςροσεσεος (566 οἡ 438 οὔ),---ἰη ΑΝ. ΕΝ... τεπάεγεά {κα υνῖϑε, 

υπίοτγεπηδίεϊγ, ἀγίυο οἱ. ὙΠ6 ἴδηβθβ ἴῃ {Π|5 δπὰ τπ6 πεοχί 
νεγβα 5δῇον {πὶ τνῆθη ἴπ656 νογάβς νοῦ τυγιτθη [6 ἰβγϑειίαι 

τηυβδῖ ᾶνα Ὀδδη ἰοηρ βειθα ἴῃ (δηδδη.--- 454] βαϊαῖ, Ζ σέγοῦ 

{β γοον δας μου Ζίηρ ἰσγαθὶ ἴο ἴδκα ροββϑϑϑϑίοη οὗ ὕδηδϑδῃ ( 

Εχ. 2421. Ὁ, γ2: 3: δχο.).---2265{70}] 131 (ρ [1]. η.).---28. ΤΏε οοἕ 
Βααυδη665 οὗ ̓ πονδῆ᾽ 5 ργοϊδοϊζοῃ : [5γϑ6]}᾽5 βεσυγιγ ἴῃ 8 ἢο 

Ὀ]εββεα ὈΥ ῃδίυγθ᾽ 5 Ὀουηῖγ.---- 7 .ς ἡομηπίαίη ὁ 7αςοὐ] ἐ. 6. 

σοηδίαπί διισοοϑϑίοη οὗ ἢ15 ἀδϑοθηάδηϊβ, ἤριυγεα 85 ἃ σἴσγε 

δνοῦ 6 ]Π1|ηρ΄ ἕο ἔγαϑηϊυ ἔγοτι 115 βοιγοα (οἵ. 15. 481 "5. 6851 

---ϑρομγο}} ν.13,---- 4106] οὐ τοἰταγίν (Μὶς. 4 ἌΝ.); αὶ 
βϑοϊυάεά ἔτοπι ἔοαβ, ἰβοϊαίίοη Ὀείηρ᾽ τεραγάθα δ5 [6 ριιαγδη 

οὔ βεουγγ. 80 εἴβεινῆεσγε: 566 76ζ. 4951 ([] αδίάδ ςεσεγοῖν [ΠΕ] 
«οἵδομέ σα7γ6}], ἃ5. Ὦεγα), 5. 495) (γεηάδγ: “Ὅ0ἤου πηακαξὶ 

28. π03] δάν. δοουβ., 45 1219: 830 ΤΊΣ (322).---κ] εῦν : 5ε6 1 5. 1γ8 
ἀπά οὗ, 2Ζ4--. ὃκ, ν»οίε 2.----ϑ Ἰθσψ" γον ηκ] ηκ, 15 Ῥ5. 166: 1.8 1839 689. 17 2,7 
οἷ, οη ν.33, ἣν, δϑ 2251. 
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ἄννε!] φοἰέαγίζν, ἰῷ βϑουγιν ᾽, ΜΙο. γῖ4; δηά οἵ. 7υ 4. 187.--- 

Οὐγηπ απα τοΐηο (ΦΥΥΤ))] 566. οὐ 718.---- 79 610] ἄδνν 15. οἴἴϊδη ἤβᾶνυ 
ἴῃ Ῥαϊεβῖπε (α. Α. δηλ, Οδορ. Ὁ. ὅς: οἵ. Τυἀ. 631-40); δηά 

δὶ βδδϑοῇβ ἤθη γαίῃ 15 ἀδβοίθηϊ, ἰ5 ἱπιρογτίδηϊς ἔοσ {π6 ᾿ἰδηά ; 

ἤδπος ἰἴ ἰ5. ἔγθαιυθηον δ᾽] ἀδα ἴο ἰῃ ἴῃς ΟἿ. 45 ἃ βουγοε οὗ 

εγΈ ΠΥ ((π. 2738 Ῥσ. 1012 Ηοβ. 146; 2 5. 121] τ Κὶ 1γ}).---29, 
ΤΠαγα 15 ποηθ (ν.36) πὸ {πΠ6 ἀοά οὗ 7οϑῃυγυη; δηα 50 [ϑ5γδεὶ 

ΠΒοῖϊάβς. ἃ υπίχπθ Ροβιοη ἃπιοηρ ἴπ8 πϑοῃϑ.--- δ δα] 1.6. 

ν]οϊοτγίουβ (Ζεθοῃ. ο9 Ῥ5. 4316): οἵ. οαἰυαΐίον (1.6. “οἰ ὈΘγαΊΟ6, 

υἱοίο»») Ἐχ. 1418 1 5. 1118 τοῦ Ῥγ. 2181 αἱ.----ϑλίοία] οὗ αοά, ἃ5 
(η. 15] Ρ5. 4405) 188. 81 (2. 80) ,.3.30. δηά εἴβενῃοτγε.--- 2.6 σηυογα οὗ 

ἐὰν ἄρον] 1.6. τῃ8 δινογὰ ννῃ οι πιαϊπίδίηβ ΤΥ ἀρ ηϊ (ν.35). 
]εῃονδῇ 15 ἴο ἰϑγδοὶ Ὀοΐῇ δγπιοιγ ἕογ ργοϊθοίζίοη, δηα ἃ δαροῦ 

ἔογ αἰϊδοῖς.---Οονησ ογέγιρίμρ, 0 ἐλ60} Ῥτορεσῖν 26 ο ἐλθό, 1.6. 
γίρία γερο οὐδάίοηποσ (ἘΝ. τπ.}, οὔ ἴΠ6 ὑπν Πρ (Δα ᾿ῃϑἰηοογα) 

μοηαρα τεηάεγοά--- 6 Θρ ΘΟ 1} Υ ἴῃ ἴῃς Εδϑει---Ὄν {π6 νᾶπαιϑηδά 

ἴο ἴπ6 σοπαιογοῦ. 980 5. 1845 (Η) 668 8116 ---- 7γεαά προ» ἐλείγ 
ἀέρα 24065] 1.6. πλατοῖῦ οναῖ {Ππ6πὶ ἴῃ {γα ρἢ ; 566 οὐ 4218, 

ΧΧΧΙ͂Ψ. ΤῊθ πᾶγχαύϊνθ οἱ Μῶοβοδ᾽ ἀθαί!.---ΤῊε ἀδαῖῃ οὗ 
Μοβεθς Ψ1] παίυγαι ν πᾶνε Ὀδοη ἡδγγδαίθςα ὉΥ 411] ἴΠ6 ρῥγϊῃοὶρδὶ 

Ῥεηϊαίδυσμαὶ! δουγοθβ; δηᾶ δοσοσζαϊηρν [ἃ 15 ποῖ βδυγργιϑῖηρ' 

(παὶ (6 ρῥγεβθηΐ ομαρίοσγ δῃοιυἹά σοπηργιβα οἰθηιειιῖθ ἀσγινεα 

ἔγοτι 1Ε, Ὁ, ἀῃά Ῥ. Τῶδ δηδῖγϑιϑ 15 ἴῃ ποδὶ οᾶβ65 βυδβηοίθηςν 

οἰθαῦ; ἴπ6 οΠΪΥ ὑποργίδι τυ 15 ἴῃ δ οὐ ἴννο ρίδοθϑ πογα {Π6 

ΡὨτΑΒΘΟΪΟΡΎ αἰἰδρίαγβ 50 {|| (παὶ ἰ5 ομαγδοίθγιδίις {παῖ ἴἰ 

ταὶρὴϊ ἢανε Ὀδ6 564 ΌΥ ΔΩΥ ἡδτγγαῖοζ. 

Το Ρ Ῥεϊοῃρ---- 
Ν.1 οοτίδιηϊν ονι ἐδε ϑδίοῤῥες ο7 δοαδ μπίο Δίεδο (8ες 429: δηὰ ποῖς 

{πδὶ .52222ε5 907, οαδ ἰ5 ρεου!δατ ἰο Ρ : 2.0.7. Ὁ. 128, Νο. 50); δηά 
ΡΓΟΡΔΟΙΥ Ζλαέ ἐς γοηξίηρ, 7εγίοδο ἃ5 ννε}} (5ες οὐ 425). 

νη ο τάξη δέ αΐεα (τοῖς {Π6 Ἔχαςοῖ σοηίξοστη οὗ (6 βοηΐίδησα ν ἢ 
Νιυ. 4239, αἷβο ν Ὦ ἰΠ6 οἴδογ 5: πη] εν σοηβίσγιςις βοηΐοηςοϑ αη. 
12} 1616 13 χιῦ 2:38 4146 κοῦ Εχ, η7,---ἃ}} Ρ); ρεγῇδρβ αἷϑο ν.ἕ Ὁ, 

Ν.89 (ἴῃ ν. 5 ποίος “με ϑίερρεβ οὗ Μοδρ," δηά (δε ρτεαὶ 5 πα γν ἴῃ 
ἔογπι οὗ Νιυι. 2οϑ : ν,95 ροϊηί8 Ὀδοῖς ἀϊγαοι  ἰο Ῥ᾽5 δοοουηΐὶ οὗἉ {ῃ6 
ἰηϑιϊυτοη οὗ ]οβῆυα, Νι. 2180. 6, ν,ϑὺ τὸ Να. 2739 Ἰνοσ"; δηὰ ψ ἢ 

Απ»α ἐλεν στα ἀσοογαΐηρ ας 7ελοναΐ οοηεπανασα οσξος, σοταρ. [,εν. 
84 τόν Νιι. 2ο7 273 ,χιδὶ,--- 4}} Ρ). 

ῬγοΟΌΔΌΙΥ 4130 ν.δ διά ἐἐ αἰ (ἢε σοπιπιδηά οὗ εδονδῇ " (8ε6 Νὰ. 41285, οὗὨ 
Αδτγοῦ ; δπά ποὶς ἐμαὶ Ὁ ὃν 18 ἃ βίδπαϊηρ Ἴχργεβϑίοῃ οὗ Ρ᾽ 5, 2.0. 7. 
Ρ. 127, Νο. 41). 
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Το γοϑβὶ οὗ πε σῆδρ. βῇοννβ πο 51]Ρ:5 οὗ Ρ᾽5 βϑίγο. “Τῆς πιεπίίοη οἱ 
Ρίςραλ ν.ἱ (Νὰ, 213 γηϊ6 ; αἷϑο 1. 4537), ἴῃς ρῃγαβιηρ οὗ ν. ἢ (ῃϊς ἢ 
ἀρτοαβ νογρα!]ν ἢ Ἐχ. 4310), (πΠ6 οπαγδοίεγϑες ἐχργεβϑίοηβ ἴῃ 
ν. δ ῖῦ δηά με δϊγπιαίίοη, ν.10, οὗ {πε ἕδος πδὶ πο ργορδεῖ δά 
δίποσ δγίβθῃ ἰῇ ἰϑγϑοὶ τ ποηὶ ᾿ομονδἢ δαά Κηοννη “ἔδοςο ἰο ἔδος᾽ (566 

Εχ. 543}}; δηά οἷ. Νὰ. 1278), 411 ροϊπξ υππιἰ βίδα Ϊν ἴο πε ῥγο- 
ΡὨοίο δὶ παγγδίϊνε οὗ 1Ε" (ννεβίρῃαὶ,, ρ. 46.) οὔες ογ ίνο εἊχ- 
ῥὈτεβϑίοῃβ ἴῃ ν.δ' 5 αγο, ποννόνεγ, ροϑϑιῖν δά άίουβ ὉῪ Ὁ : 8δπά 
ν. 11:18 (ψ ῃϊοἢ δρουπάβ ἢ Πουζ. ρῃΓΔ565) 15 ἃ βυρρίεπιθηΐ ἴο ν.}0, 
αἰίδομεά οογίδίηϊν Ὀγ ἃ Ὠουϊεγοηοπιῖο πδηά, 

1, Σγονε ἐλθ ϑέθῤῥος οΓ Μῶοαῦ (Ξιδ Ὁ Τὴ }}] Νὰ. 221 263. 68 
4113 ,,,5:80 401 4618 οβ. 1432, Ὑῃδ ἴογηι (νοῦ ἰ5 υδεὰ 

οἷν ὈΥ Ρὴ ἀδποῖθβ ἔπθ ορϑῇ ρἱδίη, Ῥεΐννεεη Τογάδη δπὰ {86 

τηουηΐδίη5 οὗ Μοδῦ, ᾿ηΐο ννῃϊοῦ ἴπ6 Ἰογάδπ.νδ! ον ἐχρδιαάς 

ἱπιηηοαϊαιεῖϊν Ν. οὗ ἴῃῆς εδα 868, πονν οδ᾽ ἱεαά τπῆ6 Ολδν-6ς:- 

δοζεοδᾶτι, ἀΌουΐ 9. Π11165 ἔγοπι Ν. ἴο 8., δηά 5-- π|1}165 ἔγοῃῃη Ε. 

ἴο Νν. ΤΠ σοτγεβροπαϊηρ ροἷαίη οὐ {πὸ ΚΝ. 5146 (αρουῖ 8 

Γ1165 ἔγοπι Ν. ἴο 5., ΌγΥ 6ὲ ἔτοπι Ε. ἴο ὟΝ.) ἰ5 οδ᾽εὰ {πὲ 

ϑώο,ῥες οΥΓἹ 7οεῥἣγίολο (705. 418 “10. 2 Καὶ. 255 [ετγ. 2956 528). Τῆς 

[δγηὶ 15 εἰβεινῆεγε υϑεα οὗ ἃ ἀεβεγὶ ἰαπά (15. 351 513 αἱ.), δηά 

566Πη15 ἴο ἢάνε Ὀδδη ρίνβϑη ἴο πε γερίοῃ ἴῃ απδϑίίοη οὐ δοοουηΐ 

οὗ 15 Ὀάήγοη, υηρτοὐιιοίϊνα 501]: δὲ ἰθδϑδί, τῆς ρἱδίῃ δδοιυξζ 

7]6γίομο (εχοθρῖ {Π6 ᾿πτηϊεάϊαία δηνίτοηβ οὗ ἴπ6 ΟἿἿΥ ; 566 οἡ ν.3) 

[45 {15 ομαγδοῖογ ([ο05. 8}. 111. το. 7 ἐρημίαν; Ἐοῦ. 8... 1. 542; 

5. ὧᾧ’ }. 206, 297; ὨΕΙ͂. ϑώργυον, 11. 168),---ἰῃς αδότ-ες- 

ϑοιβοῦδη, 15, Ποτνανογ, ἀδϑοσι θα 85 νν6 11} τνναϊογοά, δηά οονογοα 

ΜΙ ἢ ἔγεας (Τ τἰβίγαπι, “οαῦ, Ὁ. 349; Ζαρα οὗ 75γαφὶ, 513 ἴ.).--τ 

Ῥσεηξ ω}] Νεῦο ψουἹά ΡῈ πιοῦα ἵδη 3500 ἔξ. ἀῦονβ [6 ἰδνϑὶ οὗ 

{π6 ]ογάδῃςνδ!]δν .---- ζγηιέο ομρι Λοδο, ἐο ἐλ ἐοβ (οὐ λεααὴ οὗ 

Ρύσραλ, ἐλαΐ ἐς )οπέίηρ, 7ογίολο] ἃ σοπηρατίβοη οὗ 4527 ἢ 4249 

βῆονβ [δὲ ““Μοιιηῖ Νερο,᾽" δηὰ ““{πῸ ἴορ (μ644) οὗ ΡΙ5ρ' 8) ̓ " 

αἴε ἵἴνο δἰϊεγηδίνα ἀδϑιρηδίοηβ οὗ {π6 βαπιῈ βροί---ἰῆθ οπΘ, 

ρογῆδρβ, Ἀχίηρ ἴτ πιοῦα ργξοιβοῖν ἤδη (πα οἴποι---υδεα ΌΥ 

αἀἰβεγθηῖ νυγιϊογβ: πού {ΠΟΥ ἀγα οοπιϊηδά,--- ΓΟ ΔΟΪΥ ὈΥ {πε 

βη4] σοπιρίίεγ οὗ ἴῃς Ῥεηΐ., ννῇο ἴο ἴῃ6 νογάβ οὗ [Ε, “"Δηά 

Μοβεβ ψεηὶ ἃὑρ ἴο ἴπε ἴορ (ογ πεδά) οἵ Ῥιϑρδῇῃ" (οἴ. 47; δηὰ 

ἰη ΤΕ, Νὰ. 2139 2314), δΔἀάεά [πὸ ρεορταρῇίοδὶ ἀεβηϊτοης οὗ 

(οἴ. 325). Οη {πὲ πᾶπιὸ ῥίξραδ, 5ε6ὲ. οὐ 311.--- γον 9} 8 ὃν 

δι! γ κυρ ρεβῖβ αϑί ο7 (οἴ. οἡ 1139): 50 6... αη. 2581 Καὶ. τα, 

ΤἼδ βςροῖ τοΐεγγεα ἴο σα 6 βχεαά, αἱ ἰεαϑδῖ δρργοχι πιδίεϊν, 
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1 το] γα ]Ὲ σοηβάδησα. Τῆδ [406-ἰδηὰ (116 ώδλο», 310) οὗ 

Μοαδῦ, ἃ ρδΐθοαι αρουΐϊ 2οοὸ ἔξ. δῦονε πὸ ἰανεὶ οὗ ἴῃ 868, 

ἀδοβοθηάβ ργδάυδι!Υ ἴἰο [π6 Ἰοτγάδη-ν Δ! ον ὈΥ ἃ πὐυϊ τὰς οὗ 

ἰγγαρίαγ πχουηΐδιη γάρ 65 δηά σι πλ1{5, ᾿ητγβϑοϊεα Ὀν Π ΠΊΕ ΓΟΙ5 

ννᾶάγβ. Απιοπρ' ἴπ656 γἱάρεϑ ῃθγα 15 οὔθ ννῃϊοῦ “τη 5 οὐ 

τυοϑί ἔγοτῃ [Π6 ραῖδαιι, σι Κη ργδάπδν ; αἱ ἄγοῖ ἃ Ὀγοδα Ὀγοινῃ 

βε]α οὗ ἀγδῦϊε ἰαπά, τπθη ἃ δῖ ἴορ, οσγοννῃδά ὉγΥ ἃ γιϊηθὰ οδίγῃ, 

Ὀδαγηρ (ἢ πᾶπι6 ΛΙοδᾶ᾽" : [ἢ15 15 51 δ Π11165 5. ΚΝ. οὗ Ηδβῆροη, 

Δη4 οὐ πι1165 ἄυς Ε΄. οὗ {πὸ Ν.Ε. επά οὗ {πε Πεδά 864; 118 

ΠΕΡ 15 2642 ἔξ. αῦονα ἴπε Μεαϊζεγγαηδδη 568, οὐἠἨ 2925 ἔϊ. 

αῦονε ἰτῇ6 .οδά 5.4. Ν'εβδίὶ οὗ Νεῦξ, τπῸὸ γάρ Ὀδοοπθ5 

πδύίονοῦ : δὲ δροιυῖΐ ἃ π|116 ἔγοπι Νερᾶ αγὰ {πὸ γυϊη5 (ΒγΥΖαπίη6) 

οὗ δεῆρλαλ; δπὰ ἃ ἃ π|]6 5.ν. οὗ τῃϊ5, {π6 τί ἄρα τεγπιϊηδίαβ 

ἴῃ ἃ Ὀγο)θοϊϊ δ᾽ 5βριγ οδ]δά αᾶς διάρλαλ (ἴῃ μεδὰ οὗ δίδρ δῇ), 

 Ώδησα τῆς δἷορθβ [411] οἴθδρίυ οὔ 4811] οἰάεαβ ἄοννῃ ἴο {ῃ6 

]οτγάδηῃςνα θυ, δπὰ τπῃῸ6 Ὠεδαά δ8εα, 4586 ἔτ. Ὀεΐον ((οπάαετς, 

Ποίλ απ οαδ,38 Ὁ. 1321... Αδουΐ ἃ π|6 Ν. οὗ {μ656 ἵνο 

ΠεΙρ ἢ ἴ5, {πὸ γάρ α οὗ τνυῃίοῃ π6ν ἔογπι ραγί ϑορος ἀἄοννῃ ἰηΐο 

{π6 ρἱοίυγοδαις αν ᾿γάη Μᾶϑϑ, ἴῃ τυ οἢ ἀγα [πΠ6 σαβοδάεβ 

πηθηϊ!οηθα οὐ 42}7. ΤΏ!5 τάρα 15 βἰδίεά ἴο Ὀδαΐ ᾿ηα ΠἘ[δγθηιν 

{π6 ἡδι68 οἵ Νερᾶ δηά δϑίᾶρμαῃ. Νερᾶ ἰ5 ἀοιιθῖε55. τ{ΠῸ 

ἀηποίορηΐ Νὄρδ. Τα πᾶπιῈ ΡΙίϑραῇ 85 ποῖ Ὀδθη ργαδϑβογναά. 

Ῥγδϑιηδοὶγ, 1 5 ἴΠ6 δηῃοίεπε πᾶπὶθ οὗ {πὸ δηςγα σίρε. 

ΓΩΌΒΠ ὉΝΣῚ ΠΊΔΥ Ὅ6 τεηάεγεά εἰπε {Π6 2022 οὐ ἴῃε ἀφσαά οἵ 
ΡΙΞρδῇ; 1ἔ ϑι Ὀ6. 202, [86 Ἰοσδ ΠΥ πχοαπὶ 11} ἢανα Ῥεθη {δε 
ταοάθγῃ Νερᾷᾶ, ἴδ ουὐπιϊηδίηρ' ροϊηΐ οὗ [π6 πάρε; Ὀυξ ἴπ νίονν 
οὔ {Π6 ἔδοϊ {πδὶ 11 15 ἀδβογιθεά ἴῃ Νὰ. 2130 ἃς ἠοοξίρρ᾽ 7ογέλ ουθ᾽ 
“7εελένιορ, (νν οι ἢθτγ {Π15 Ὀ6 τῃ6 νι]! ἄσγηθϑ5 οὗ ᾿υἀ δῇ, οὐ πα Ἰοπρ᾽ 
ἰγδοῖ οὗ θαγγϑη ἰαπά οἡ ἴῃς Ε. οὗ ]Ἰογάδη, ΝΜ. οἵ π6 Πδδά 568), 
10 15 πιογα πδίυγαὶ ἴο πἀεγϑίδηά 18 οὗ ἐπα ρτγο]θοιϊηρ μεδαϊδπὰ 
ἂἴ ἴπ6 ΨΥ. εχίγεπιν οὗ ἴπ86 τ άρβ, [6 κᾶβ διᾶραι, νβϊοῦ 
οοπιπηδηάς [ἢ6 Ὀδίίοτ ργοβρεοῖ οὗ ἴδε ]ογάδης-νδ ον Ὀοῖον. 

Ετοπὶ πϑιῖποῦ ροϊηΐ 15 ἔπεσα πλοῦ ἴο Ὀ6 56ϑ ἰονναγάβ ἰῃ6 
Ε. δηά 5., {π6 ΠΙΡῊ ρ᾽αίεδι οὐ Μοδὺ Ὀβϊπά, δηά {πῸ τἰάρε οὗ 
ΜαβυθΙ ἢ οἱ ἴῃς 5., ἱπτογοδριίπρ (ἢ νῖανν ἴῃ ποκα αἀἰϊτγθοίοηβ. 
Βυϊ ἰοινναγάς ἴῆε Ν., Ν., ἀπά 5.ν., ἐπ6 ραπογάᾶπιδ ἰ5 βιιρεγῃ, 

Ἴ ἡ Θιᾶρθδῃ, 5εεὲ (γίμεν δωγυε» 97 Ε. αϊεοίζηδ, Ῥρ. 154-56; διὰ οἢ 
ΝερΆ, 16. Ῥ᾽. 198-203. 
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{ΠοῸΡὮ ἴΠ6 ἴεγπ!5 οὗ 1. 441-83 ἄγ Πυρογθοΐιοδί, δπα πιυβί δὲ 

ἰδίκθη 85 ἱποϊυάϊηρ᾽ ροϊηΐς δ|1εἀ ἢ ὉΥ {πὸ ᾿πιᾶρτπδίιοη, 85 ΜῈ]]} 

85 ἴῃοβϑ δοίι ιν ν]ϑ: Ὁ]6 ἴο ἴῆ6 δγὰα (566 ἴῃ ποίββϑ). Ἂοίυδιν 
{π6 ργοβρθοῖ δηλρύδοθβ---οὴ ἴῃ6 ΝΙΕ., {πὸ Βεῖρα (Ρ. 52), ἃ 

“ἐ πνανηρ οσδδη οὗ σογῃ δηά ρδ85"; οἡ ἴπε Ν. {πὲ υἱάυ]αίηρ 

ἔογεϑῖβ οὗ ἰῇ ϑουΐμαγη πα] οἵ Οἰ]εδά, ἰεγηνηδίϊηρ ἴῃ {μὲ 
]εῦε] ὍΞΠ4 (26ςο Εἴ. ἀῦονε {πὸ 564), θεῃϊηά 65-5 410 ; {Π6 5ῃπον- 

οἶδά ἴορ οὗ Ηδγπιοη ; Ταῦοσ (1 Ζαρα); Ἐᾶπ [ΌΖΙκ (ΒεζΖεῖῃ), 
5. οὗ απΠροδ' (ἴπ [5βϑδομδῦ); ἜΡ 4] δπὰ Οεγίζίπι, ἢ τῆς αἰεί 
Ὀεΐτνδοη ἔπδηι ἱπαϊοαίρ τ πεγα Θῃθοῆοπηι ᾶγ ; ἰῇ ἔγοπῖ, 85 ἴδε 

δγα πιονὸβ ϑουϊῃιναγάβ, {πὸ περ οὗ Βεπ)δηλη δηά 7υάδῇ 

ἢ ἴῃς ]ογάδη-ν Δ ον σργοδα ουὖὐ Ῥεπθδίῃ ; {π6 βαρ ᾿ἰπ ἴδε 

ἢ1115 Ἰεδάϊπρ' ὉΡ ἔγοπι [6γίομο, ἢ τἢ6 Πεῖρηϊ οὗ Καγαηΐδηϊα 

οὐ ἴπ6 τίρῃε; ἔυγίμοσ ομῦ, οἡα ἐπ6 Βογίζοη, [ἴθ ἰοξγ ρβακ οἱ 

ΝΘΌΥ ϑδηην], [Π6 δποιθηὶ ΜίΖρθῆ (2935 ἔϊ.)}; ποχῖ, ἴῃς Μουπὶ 

οἵ ΟΙϊνεβ, ἢ 186 1] οἵ Ζίοη Ὀεμὶηά, ἀπά ἴπς τ άρα ου ψνδιοῦ 

Βει ἢ] εεπὶ δηὰ ΗδΌτοη [ἰ6, σἰγεϊομίηρ οὐἕ ἴο ἴδε ἰοἴς ; τη {πὲ 

ν 8116 ὺ Ὀδίονν, ἴ[Ππ6 ἰοννοσ σουζγβα οὗ ἴπ6 ]ογάδῃ, ἔγπρεα ἢ 115 

στον οὗ 5ϑπιϑ-ἰσορῖοδὶ ναρείδίοη, 186 ““ργίάθ οὗ 7ογάδη" 

(1ες. 128, 4019 -- ςοῖβ, Ζεοῆ. 118); (Π6 ρἷαίη οὗ 65-ϑειβερᾶη (Ἑδβί 

οὗ τπ6 τἰνοσ), ἴπ6 οἷά ΑΌεὶ ϑμμ πὶ, ἱπηπχεαϊαΐοϊν Ῥεπαθδί τπὲ 

βρθοίδίοσ ; ορροβὶϊα, ἴπΠ6 ἀυδκυ, Ὀαγγθη ρἱδίη οὗ Τεγίοο, τῇ 

1Πη6 “τοῦ στεθη ἰβίείβ" οἵ ᾿Αἰη 65- ϑυ] δὴ ἀπά ᾿Αἴῃ Ὀΐκ, 
ἀηάογπθαῖῃ τπ6 81] οὗἩ Καγαηίαηία; ἰαϑίϊυ, ἴῃς Πεδά 868, 85 
ἴατ ἃ5. Ἕπρεαϊ, 5κἰγεϊοῃθα ουὐ κα “4 ἰοηρ᾽ δἴγσιρ οὗ πιοϊΐε 

πηοία], ἢ {π6 σαη πϊγγοσγθα οὐ 15 βυγίδσα,᾽᾽ δηά Ὀογάογοά ὈΥ͂ 

{πὸ Ῥᾶγα δηά βίδγη 1ϊἰπχοϑίοηθ σγοοῖζβ ἔογπιπρ ἴΠ6 εὐσα οὗ ἴδε 

“ΝΠ ογηθςς οὗ ̓ υάδῃ." 

4ππώῶ )7ελουαλ «λοιυεά Ψύρε αἱ ἐλ ἰαπά, (αν πη) Οἐἰε αἱ ας αν 
ας θα", ϑαμπαᾶῖ αἱ Λαρῤλέαζε, απα ἐλ ἑαμπα οΓ Ἐλγαῖπι απά 

Ῥααπασεελ, αμα αἰ ἐλο ἰαπα 97 7μήσλ ας 7 ας ἐλ ἀϊηαε 56, 

8 πα ἐλ ϑοιέᾳ, απ ἐλο Κομηά, (ενεη) ἐλ ῥίαέγ οὕ 7εὄἑγέολο, ἐλε 

οἱξν οὕ βαϊνι-ἔγεος, ας γα» ας Ζο' α᾽] ““ 411 [Π6 Ἰαπά " 5 {πε ΟὉ)]. οἵ 

“ἐϑῃονοά,᾽" [Π6 ἐο]]οννηρ ψογάβ, ἴο {π6 εηά οὗ ν.8, ἀεῇβηίηρ 

{π6 οχίθπε οὗ Ιαπά [ῃδὲ 15 πιδαηὶ (ΕΝ. τεπάδγ ψγοηρν). Τδὲ 

866 ζιγίμος Τυϑίγαπι, Ζαμα ο77 7ςγαεῖ, Ὁ. 52) δῇ, (ἔγοπι {π6 ““ἸονεΓγ 
ΝΕΌΡΕΠ,᾽" ἡ. 6. ργοῦδο!ν ϑιδβ:Ἔ δῇ, οἷ, ᾿. 524); Μοαξ, ὈΡ. 325., 3298. ; (οπάετγ, 
ἦς. ΡΡ. 134-,29; Ο. Α. ϑηλίῃ, Οσέορ». Ὁ. 563 ἔ. 
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ἀεβογρίίοη Ὀερτη5 τ τἢ τῆς Ν., δηά ἔο!οννβ ἴπΠ6 ὄογε γουῃά ἴο 

[πΠ6 5. Ου ΟἰἸε δά, 566 οὐ 4310, Τῆς Ὅδη πιϑδηξ οδῇ δ ΟΩΪΥ 

1Π6 νν611-Κηοννη ρίασα οὗ δι πδπΊ6, ἔογπλο νυ 1,6 ϑ ἤθη οἵ 1,4] 5 ἢ 

(7οβ. τοῦ 7υά. 1839), πρὰγ (6 ἔοοΐ οὗ ΗἩδγπίοη, ννῆθγα οπδ οὗ 

[ῃ6 ρηηοῖραὶ βοιγοαβ οὗ ἴπε [ογάδηῃ ἴδίκεβ 15 γίβε, οἴη πιδη- 

ιἰοηδα 85 ἴπΠ6 εχίγεπια Ν. πὶ οὐ Οδηδίδη (1 5. 229 αἱ.), πον 
Ζοἰ-οἰ-Κἀσί. ΚΕ] ἀπά οἵἴποῦβ. ἤανα βιιρροβθά ἐπί δηοίμογ 

Ρΐαοα οὗ {π6 βαπὶθ ἢδπὶε ἰῃ Ν. Οἱ οἶδά, πιδηζοπεα 4150 αη. 14}. 

2 5. 245, ἰ5 ᾿ηϊοηαδα ; Ὀυΐ (6 οχίδίθηοα οὗ βιιοῦ 4 Ὠδη ἰ5 

φναου υδοτοηδῦϊε (566 6]. ογ Ὠ1Π1πὶ. οα ση. 14:6; 228.3 

. 03, 714: Ὁ 2 5. 245 τεδά, δῆεσγ (, “"Απά {παν σάπια ἴο 

“τῇ Δηά ἔγοπι Ὀδη ἴμον ψεηΐ τουηᾶ ὑπο 5] ἄοη); δηὰ {π86 

[6γΓπ|5 οὗ {π6 ἀδϑογιρίοη ἤδγα ᾿ΠΊΡΙΥ σΟΠΊδ Ὑν 6] 1-ἰκπόνση Ἰοοδίτγ. 

ΤΠε νογάβς “"δ5 ἔδλγ 5 (1) ᾿δη" ἀο ποῖ πιαῦῖς ἴπ6 ροΐϊηϊ ἴο 

Μνῃϊοἢ τῆ6 υτῖϊοῦ σδυρροβεα αΠε' δά ἴο τεδοῦ, Ὀὰϊ τἢ6 ροϊηΐ ο 

ψὨϊο Μοβοθ᾽ νίενν οχίοπαάθά. Ὦδῃ ἰ5 ἠοῖ, μονδνοσ, 85 ἃ 

τιδίϊοεγ οὗ ἔδοϊΐ, νὶ5ῖ0]6 ἔγσγοπι Νερᾷ ((οπάοσσ, Ζ.ς. ἢ. 129), πογ, 1 

Ττὶβίγδηι (Ρ. 527) Ὀ6 τὶ ρ}ξ, 15 πιοῦα ἴδῃ ἃ ραζγί (ἴο [εῦεὶ Ο5}8) 

δνϑῇ οὗ ἴπ6 ϑουίπογη Π41} (310) οὗ αἸ]οαά ; δπά ἤδποα σοπάογ 
ΒΌΡΡΟΒΟΒ ἔπαῖ ἽΜ" πὰ5 τῆς ἔοτοβς οὗ ὠοτυαγας. Βυϊ ἽΝ τηθᾶπβ 

ἀΙΒΌ ΠΟΙ ἂς κῦ αδ: πὸ ἀουδὲ {π6 1᾿π||0 παπιοά 15 ᾿ηϊοπάσδα 

ΠΥΡρΘγρο οδ ν, δηά 15 ποῖ ἴο Ὀ6 υπηαἀοτγοιοοά σι 2:δ (6 ἰα ἰοή:7γ6. 

Ηετγπιοη Ὀαδίηρ᾽ νΊ5 1016 ἔγοπι Ρισρῇ, δῇ 15 ὑγο Δ ΌΪΥ ἡδπιεά 85 

[Π6 Ν. 1᾿π||ῖ οὗ στε], πεᾶγ 1ἴ5 ἔοοϊ.---ῷῶ, 45»4 αἱ ΜαρλέαϊΠ) ἴδε 
[ογγϊοσυ Ν. ἀπά ΝΌΝΟΝΝ. οὗ πε 5εὰ οἵ ἀδηπδβαγοίῃ (ου 4333), 

γαδοῦ!ηρ ἃ {||6 αγίμεῦ Ν. ἤδη θδΔη. Μεπειϊοηθά 85 δὴ ἱπιρογῖ- 

δηΐ Νογίμογίὶν τγερίοη οὗ ὕδπδδη, ἴῃς ἢ1115 οὗ ψ ὶοἢ (πδγ δϑοιι 

2500 ἔϊ. ἰῃ ὨεΙρ Ὁ) πιρ δ (ἴο Ἰυάρ Ὀγ [Π6 Π1Δ40Ρ) Ὀ6 ἀ!δοθγῃιθῖα ἰη 

ἀϊπὶ ουἰ}1πη6 ἔγοηι δῇ δηλ ηθησ6 συ οῇ 845 ΡΙ 9 ρ δῇ.---4 πῶ αἱ ἐλο ἰαπα 

οΓ μάλ ας 37 ἂς ἐλο λἰμαδῦ δοα) ἐ.6. ἴῃς Μεαϊζοτγαμθδη 8568 
(112. ΤῆΙϊΚ δραΐῃ ἰ5. ποῖ νἱϑῖθ]ε ἔγοπη Νερᾷ ((οπάογ, 2.6.), π6 

νίενν Ὀδηρ' ᾿πἰογοσρίεά Ὀγ πὲ ΠΙΡῺ σεπίγαϊ σγουπά οὗ Ῥαδίβϑιπε. 

ΤὮΕ 58πι6 Ἔχρίδηδίίοη πιυξὲ Ὀ6 δἀορίαα 85 ἰη ἴῃς οδα56 οὗ Ὠδηῃ. 

--ὃ. 7Ζ.ες .ϑοι1}λ) ἰῃἢς Δεροῦ, οὐ βδουΐϊδεγη ἵγαοῖ οὗ δῇ (705. 
1521-82); 566 Οἡ 17 (ρ. 13).---Α(πὰ ἐλ6 οιμ»α1] ννῈ 5Βῃοι"ά ρεγῇδαρβ 
54 Υ 1ῃ6 Ουαί. ΑΑἸζξᾶν, ἃ γομηῃαῖ (οἴζδη οὗ ἃ γομηα ἰοαῖ οὗ Ὀγεδά, 

Ι 5. τοϑ, δηᾶ οὗ ἃ ἰα]θηΐ, 2.6. ἃ οἵγομία» ἰεαλάδθῃ νεῖρδί, Ζεοῆ. 

57), 15 υϑεὰ ᾿ΘοΠ πη ΟΔ]ν, 85 ἃ σεορΎαρἤ!οδὶ ἴθγηι, οὗ (Π6 οἰγοιαγ 
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(ογ ον) Ὀαβίπ ἱπίο ψῃϊομ τπ6 ]ογάδης- 4 Πεν ({π6 ᾿Ατάρδῃ) 

δχραηάξ, αἱ δῦοιιξζ 25 π|}1]65 που οὗ ἴῃ εδά 564: 50 6η. 

1413 107: 35.38.29. 2 5, 1852, ἀπά ““1πε Εοιηά οὗ ογάδη᾿ 6η. 
14.96.11 Καὶ, γϑ (-Ξ 2 Οἢ. 417): ΕΝ. ““ΡΙαίη "(ἢ ἃ σαριία! Ρ). 

(ἃ πεῖ τὰ περίχωρα, 'χ απ. ἀηὰ 2 (ἢ. ἡ περίχωρος (εἴ. ΜΙ. 4). 
566 .δ. Φ;» }. Ρρ. 284, 287, 488 ἴ.---(Ενεη) ἐλὲ 2ἐαἴπ οὗ 7ογίολο] 
ποί “οἵ (ΕΝ.); ἴῃς ννοτάβ δε ἴῃ δρροϑιτοη ἴο “(ες Εοιυπά,᾿" 

απὰά (ἢ ἂς 3,7 ἂς Ζοὶ αγὴ) ἀεῆπε ἰἴ5 θχίδβηῖ. Τῇα Ἐχργεββίοη 

“ς ῬΙαίη οἵ 6γίσπο "ἢ οσουῖα ΟἡΪν ἤἢσόγα; Ὀυϊ ΠὺΡ, ἃ Ὀτοδά 

“ἐ οἷοἔξ," οὐ ροἱδίῃ Ὀδίννθα πιουηΐδαὶῃ8 (566 οἡ 87), νου Ὀὲὲ 
αυ6 συ 0 ΔΡΡΙΠδα ἴο ἴῃ6 Ὀτοδὰ ἀεργοβϑθαα ρῥἱδίη ἴῃ πο ἢ 

]ετσθο [165.----Ζ.6 οἱξν οὗ )αϊρι-ἐγ665] 50 (ἴῃ ἀρροβ. νι 7ογίολο) 
2 (ἢ. 2815; δἷοῃε (45 ἃ μᾶπιδ οὗ [πε οἱἐγ) 74. 116,18. Ταγίοδο 

ννὰ5 τεπονποά [ἢ δηϊαιυν ἔογ [5 ραϊπη-σῦονθβ. Τἢα 516 οὗ 

{Π6 δποίθηΐξ οἱἵν ννᾶ5, πο ἀουδῖ, οἷοδε ἴο [6 Ὀδαυα ἔουηίαϊη 

᾿Αἰη 65- ϑυϊἊδη, οὐ ΕἸ15Π. 4.5 ϑργίηρ, πο σιυιπῆδα ἔογίῃ ἴῃ ἃ 

ςορίοιυϑβ 5ἔγϑδηι δροιιϊ ἃ π|116 ἔγοπι ἴπ6 ἔοοΐ οὗ ἴπ6 πιουπίδϊ!ης 

ννὨ!οἢ ἰεδά τρ ᾿ηἴο τῆς ΠΙΡῺ στοιπά οὗ υἀΔἢ. Αἵ ρῥγαβϑηΐ [Π6 

δῖε 15 πορ]βθοῖϊβά, δηά δαιηίθα οὐἱνυ ὉΥ ννδηάεγιηρ Βεάουϊηδ ; 

Ὀυΐ ὑυπάδτς ουτναίοη 1 πιυδὶ ἤᾶνα ῥγαβθηϊεα ἃ νεϑγὺ ἀϊβεγαηΐ 

ΔρΡΡρθαζδῆοθ. ΪΖοβερῆῇυβ ϑεϊάοπὶ πιοηίίοης ]ογοῦο, ψδουῖ 

ρτγαϊβίπρ [6 το η655 δηά ργοάιοι νοηθ85 οὗ 115 501]. Ηὄδ οδἱϊς 

ἰς {πΠ6 πιοϑδῖ ἔογι!]α γαοῖ οὗ πάρα; δπά ἴῷ βϑρεαϊκίηρ οὗ {πὲ 

ἔουηΐδίη σαν {παῖ ἰἴ νναϊεγεα 4 ἱγαοῖ 7γ0 ϑίδαϊα ἰοὴρ ΌΥ 20 

Ὀγοδά, οονογοά νη Ὀδδιει! ρ᾽οαδυγε-ργάθηβ (παράδεισοι 

κάλλιστοί τε καὶ πυκνότατοι), Δηἀ στονεβ οὗ ρα]πι|5 οὗ ἀϊβεγθηὶ 
ΒΡΘΟΙ65, θ6βί 65 πίδὴν οἴδοσ οποίος δηά γαγὸ ἔγεοβ (8). ἰν. 8. 3, 

8ῃ οἰοφυδηΐ ἀδοογρίίοη; οἵ. Εοῦ. 35... 1. 559). -- 45 ῶγ ἂς 

Ζο' α»] ἴΠε 5116 οὗ Ζοίαγ α5 θβθπ ἀϊβρυϊεά. 

ΙῺ Εοπιδὴ δηὰ Μεαϊξεναὶ {ἰπι65 (εὖ, 108. 35). ἵν. 8. 4; Ευβεῦ. Οποπε. 
5ιυ. βαλαὶ), ἃ. ΟἷΕγ οΔ]|1εὦ Ζοαγα ὉΥ με ατγεςῖβ, δηὰ Ζηράαν ὉΥ ἴδε Αγδθϑβ, 
αἱ ἴῃς 8. εηά οὗ ἴδε Πεδά 8684, ννὰ58 ροϊηϊεά ἰο, 45 {πε Ζο΄δγῦ οὗ ἰδε ΟΤ.; 

δπά [ἴ 65 Ῥδθοῃ ἰοςδίθα δοοογαϊηρὴν εἰμεν (Εοῦ. 5... 1ἴ. ΡΡ. 107, 518, δηα 

οἵδε γϑ) δὲ Μεζγβδδ, δἱ ἰῃς που οὗ {πε Δ δάν Κεγδαῖ, οὐ (ῃς ἰϑίπλυ8 οὔ Β8 
ροηΐηβυῖα ΕἸ σαν, ον (ΝΥ εἰζβίεϊη, αὐ. Πε]. Οϑρ." Ὁ. 564 Β!.; Π11π|.} ἴῃ τῆς 

Ομὸν ε5-588ῆς4, δἱ ἴῃς 5.Ε. επά οἵ (ες θεδά 5εαά. Τῇε ἴδοίΐ, βονενογ, ἱμδὶ 

μεγὸ δπά 6. 12,9 1930. 33. 3 (οὗ, 1428) Ζοίαν ἰ8 δ υὐεὰ ἰο ἃ5 Ὀείηρ ἴῃ (ος 

νοῦν πεδγ (0) {μ6 Αἰξξᾶν (Ξε6 αθονε) οὗ ̓ ογάδη, νυβὶο ἢ ννα5 ν᾽ 510 6 ἔγοταῃι {με 

Ἑ. οἵ Βείῃεὶ (ἐδ. 1.40, 566 ν.5 128),----ἃ5 15 οί Πν [ἢ σΑ56 ἢ (ἢ ἰοννοῦ 

σουγβα οὗ ἴῃς ]ογάδη, ἱμβουσἢ μοί νυ ἢ (6 95. μ4] οὗ ἴδε Ὠεδά 8568, ---ἰ πο] ε 5 
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οἴ παοῦβ ἴο Ῥεῖϊενα (παΐ 1 ἰὰν ἴῃ γοδ] νυ βοηεννδεγε δὲ {πὸ διογέξ δηὰ οὗ (Πα 
Ὠεδά ὅ8εᾶ: 856εὲ ἃ. ὅζγονε ἴπ 322.1} (1862), 5.υ. ; Τυϊβίγαπι, οαῦ, Ῥρ. 
410-324; Οοηάεν, 7 εἶδ απὰ οαδ,5 ἡ. τε ΐ., ο ΔΘ ηΈ1ῆοδ5 1 τ ΤΕ]! 
ϑμαρῶτγ, 6 πι}]ὲ5 ΝΕ. οἵ (ῃεὲ Πθεδά 568, αἱ {π6 ἔοοϊ οὗ πε Μοδῦ γδῆρε, 
πραγ 6 , δάν Βεβῦδη (ἰπουρ ἢ οὐνηΐην, Ρ. 127, (μαι {Π15 δἰἵε 15 οὶ ἀϊ5- 
{πρι 50 8016 ἔγουν ΕΔ5 δᾶ). Τῆς 5. 516 15 (ῆ6 πιογὰ ὑργοόρδῦῖϊθ, δπὰ 
ἷϑ. ἢονν β'οησγα!ν δοςορίεα (Ηδπίϊηρβ᾽ 2235. 111, 151): ἀνεὰ (Π6 ργοβαηΐ 

ΡΆ598 5 ἱπ|ρ|165 (πα Ζοίαγ νν85 βοπια αἐδλαη ρίαος, ποῖ ομὲ αἱ Μοβεβ' ἔοοί. 

4͵ 76 ἑαπε τολίολ 7 στοαγο, ὧο.] υϑγδαξίηε 45 Εχ. 331. 8566 
οη 18.--ΟὁἸαμδοα ἐλ 66 ἐο 566] ἴὰ ἰῇς ΗδΌ., {πΠ6 βᾶπια νεγ νψῇῃϊοῦ 

15 τεπάδγεα “"ϑδῃοννβα " ἴῃ ν.].---ζίοις σλαϊξ ποΐ φῸ οὐδ ἐλτ2} 67] 
οὗ, ᾿51 4,27 4521.33 (Ὁ); 4252 Νυ. 20}3 (Ρ).---ὅ. οεος, ἐλ ϑοεγυατιέ οὗ 
7ελουαλ) 580 οἴδῃ ἴῃ τῆς Πειξ. βεοϊίοηϑβ οὗ Γοβῃιδ' (11" 3- 1. 18, 1δ 

δτο.): ἴῃ Νὰ. 127:8 (ἸΕ) ]εμοναῖ) οδ115. Μοϑεβ “"τὴν βεγνδηῖ." 

ΑΙβο βοπιθίπι85 ἰὴ ἰαΐθσ Ὀοοβ: τ Κ. 858.66. 2 Καὶ. )ιϑ (Ὁ δυ.) 

ΜαδΙ. 4323}5. τοσϑόχ (ἢ, 684. 2 (ἢ. 13 245.9 Νεῆῇ. 17:8 οἱΚ τοϑῦ Ὁδη. 

911. Οοπρ. Τυά. 28 ΠῚ ἽΣ» ἢ) 12 νὰ) Π2).---αἱ σοογέρρ᾽ ἐο ἐλδ 

οονρηαηαῖ (γποιἐλ) 9,7 7ελουαλ] 58ο Νιι. 4488 (Ρ)ὴ, οὗ Αδζγοη. 
Μο͵ομζλ ἴῃ τῃΠ6 5θηβ6 οὗ οορηηιαηα 15 ἃ σοοηηοη ΗἩρδῦτγονν Ἰάϊοπι ; 

δηᾶ [6 ρῆγαβθα ἤϑία υϑ684 οσσιγα ἔγθαιθης (ἴὰ Ρὴ) ΨΠΠ ταξοτ- 

δῆς ἴο [επονδῇ (6.,». Νὰ. 416- 89.37.41 018. 20. 38): ῃρνογίῃε]θβϑ, 

1ῃ6 7εννβ υπμάεγϑοίοοά ἴξ μογα {τ γα}; ζΓ ραγαρῆγαβοβ ΠΡ) ὃν 

ΠΊΣΝἽ ΝΠ Ὁ ; δηά ἤδηοα {Π6 ἘδρΌ. ἱερεηά (Πα Μοβεβ ἀϊεὰ ὃν 

[Π6 [κ155 οὗ 6οά.---θ, 4πώ λδ δεγίρα ἀξ] ᾿ποὰρ ΗΘΌ. Ιάϊοπι 

(566 ΡὮ1]. ἢ. ου 153) νου] ρεγηπι (ἢ6 νεγρ ἴο Ῥὲ ἔδιγίυ γτερτα- 

βαηϊοά ἰη ΕπρΊ5ἢ ὈΥ Ζῴάφν διγίοα ἀέρι ((ᾷ ἔθαψαν), οΥὙἮ λ6 τοαᾶς 

διεγίσα (Ξε6 ἰῃς ΕΝ. οὗ 1 Κα. 1492 Κὶ, χιϑῦ- -ἴῆς βαπιθ ννογὰ ἃ5 

Βεγε---15. 5.39), γαῖ, ἴῃ νίδνν οὗ οἴδιδε ἢ, {π6 συδ͵εςε ἱπιεπά δα ἰς 

ἀουδε1ε55 ]μονδῇ.---7ρ ἐλ γαυΐθ. .. τα ὕροτιέ οὐ Βοίλ-} δ᾽ ο»] 
ζ.6. ἴῃ ἴΠ6 νεγν γαν!ηθ ἴῃ ννῃ]οἢ (ἀσοοτάϊηρ' ἴο 429 40) 5γδεὶ δἱ 

[ῃῆ6 πιοπιοηΐ νν85. 

ῬγορφΟΥ ἴῃς Υναάν ἨεϑΌδη (ἀεβογιοα τη Τυγβίγαπι, οαδ, Ὁ. 443 ΝΠ}: 
ἔοτ {(Π18 (ἴο πάρα ὉΥ [86 πιᾶρ ἴῃ ἴῃς δέγῦε» οΓ Ε. δαϊεςί.: οἵ. αἰ8ὸ Ῥαϊπιού, 
2 εεεγέ οὔ ίδε Εχοσπμς, Ὁ. 525 1.; Τυιβίγαπηι, ρ. 246 τεπιδὶπ5 ἴῃ 1 οὗ δὴ δηςοϊοηΐ 
Ἐοπίδη γοδ6]7) ννὶ}} πανὰ Ὀδεθ πε πδίυγαϊ γουΐς ἔοσν {πΠ6 αϑδεοθηΐ ἔγοπι Ἰνίας 
ἰο Πεβῆθοη, ννῃϊοῦ, δοσογάϊηρ ἰο Επδεῦ. (56ε ποία οἡ 43), ραϑϑςά ὃγ Βοιίῃ- 
ΡῈ ογ΄ ((ἰπουρἢ (π6 ργοβεηΐ γοδά 15 ἃ πιογα οἰγουίουβ οπα ἴο ἴηῆ6 Ν.), Βείῃ- 
Ῥε Ὁγ, ἴἴ 15. {ἴπ8 ρτγοῦθδθῖς, ονοτ]οοκεά (ες νδαν Ηοβῦᾶπ, (Πς ““ἴορ οὗ 
Ρεοτ (Νὰ. 2338) θείπρ' δὴ επλίπεποε οἡ ἴἢε ἢ}15 αῦονε ἢ, ΟἿ, οἡ 49; δηά 
866 πιοῖα ἔν της νυγιοτ᾽ 5 γί. ΒΕΤΗ-ΡΕΟΚ ἴῃ ἴῃς Ξηςγεῖ. Ἀ:δἰίεα. 

Οἷ ἀροσγυρδαὶ ᾿ἰἰογαΐαγε γεϊδίϊηρ ἴο ἴπΠ6 ἀεδῖῃ οὗ Μοβεβ, 566 ΤιὰᾺ469, ]. 
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Ε. ἀεγμεαγά, 226 τοῤε, οσὶς, 1667; . Δ. δεοπημά, 22ὲ »ιογίο ἥποςὶς, 1708 

(οἰϊεά Ὀγ Π111π|.}): Εν. 47ὲςζ. ἢ. 224, 226. ; ΡΑΕ.35 χὶ!. 452 ἔ, ; ϑοεμπὔγοτσ, 
ΔΝ. 2.3 ἴ.. 63ο-658 (ννεγε οἴπεγ ᾿ἰεγαΐαγε 15 οἰϊεα). Τῆς (ἰποοπιρίεΐε) 
Αςειενιῤῥίο λήοςις ννὰ5 ἢτοῖ ρυ δ] 15} 641, ἴῃ δὴ ΟἹά [1,αἰἴη νεγϑίου, Ὁν Ο(εγίβηὶ, 
Ῥρορμιρπομέα δασγα δέ ῤροζαπα, ι86δ1, 1. 1. 5ς ΗΕ. ; Ηἱρεαίεϊα τγεϊγαηϑ αι δα τὶ 
ἰηΐο ατοοῖς 'ῃ ἢἰβ 7εσσίας 7μαάςδογιεπι (1860), ρ. 4327 ξ; (ῃς ἰαΐεσιὶ σατο 15 
ΟΠαγεβϑ᾽ ἀϑερῤέϊονι ΟΓΓἹ δίοδος, 1807: Ὁ. τοῦ Ά οὗ (15 ννογῖκ σοηίδίη {πε 
ρΡαϊγβιίς αυοίϊφιϊοηβ τγοϊογγηρ ἴο {ῃς Ἰἰερεηὰ οὗ (ἢ6 ἀεν! οἰαἰϊπιπρ ἴῃς 
Ὀοάν οἵ Μοβοβ ἔγοπι πὸ Αγοῆδηρεὶ Μίςπδεὶ, οα ἴῃς σγουπά {πδὶ πε δά 
Ῥδοη συν οὗ {86 πλυγάον οὗ (δ Ἐργριίίδηβ, νυ ἢ νν85 γερε!εά ὃν Μιςδδοὶ 
ἴῃ ἴῃς ννογάβ αυοϊεά ἴῃ [υ469, ἐπισιμήσαι σοι ὁ θεός. 866 Α͵5ο ἴῃ ΠΦῸ ὃ ΠΥ. 
ἴῃ 76] ]ΠἸἰ|ποῖκ, Βεέ λα-Πέαγαξοῖ, 1853, 1. Ὁ. 115 ΕΑ. 

ἢ. Απά )Μοξες τοας απ λωρμάγεα αμπα ἐπτοορέν γοαγς οἱ πολϑη ἠδ 
{647 ἴμ6 ἂρὲ βἰαίβα ἀρτϑθβ ἢ Ὠ1. 413; [ἢ ννᾶβ, πο ἀοιδῖ, 

ἰγαάϊτοηα]. ΤὮαδ οἶδιιβε 15 ἀδγῖνοα ἔγοπη Ῥ (Ρ. 417): 1 15. τῇς 

ηδίυγαϊὶ οοπτρ]οπιοηΐ οὗ ἔχ. γ7 Νὰ. 4439.- -Οὔὦς 6γ)ὸδ “σας ποΐ “Ζέηι 

(απ. 271), ποίζλονρ λαά λὲς ,γεσλησος 667) ,οϑλρδες (Π5) οὀοςυτϑ 
ΟὨΪΥ εγα: Ὀυΐ {π6 σορη. δα]. Γῦ πηδαης φεοέξέ, ,εελ, οὗ ἔτυϊ 

(Να. 68), οἦ οὗ στονίηρ οὐ ἔγεδῃϊγεσυῖ ννοοὰ (ΕΖ. 173: αη. 4057), 

ΟΡΡ. 3" ἄγν. Τῇ ἠδΐυγαὶ πιοϊδίαγε δηὰ ἔγθϑηθ55 οὗ ἢὶ5 θοάγ 

νν 85 ἢοΐ τεάυοεά Ὀγ 86ΡῈ.--- 2 7647 ἢρ΄. ; οἴ. οὗ 5ῖδερ (12) απ. 414 
Εξι. 61 Ώδη. 619(18) Ὕδοτα 15 ποϊδιηρ ἀϊπτηοῖνα πη [Π6 ρῆγαβο- 

ΟἷοΟΡΎ οἵ {πΠϊ5 οἶδυβε; ἤδπος [ξ 15 αἰ Βήου ἴο ἔδεϊ ἀϑϑυγεὰ τ ῃείμογ 

1 ὈΘΙοηρΡ5 ἴο ΤΕ, ογ ν μοίμοσγ, {κα οἱ. δ, 1 15 ἴο Ὀ6 δϑοιρηδὰ ἴο 

Ρ. νεῖ. (νι. Ῥ. 118) 5 1εα ὉΥ 115. ἴδύβθβηθβϑϑ δηά ἔογοα ἴο 
τεΐεσ ἰἰ το 1; Ὀυζ ἰξ σοηποοίβ 50 ννε]} ἢ οἷ." Πα 1 τδῪ 6 

ρατὶ οὗ Ρ.--8-9. Τῃεβε ἴνο νϑῦβϑβ Ὀεϊΐοηρ οδγίδιηἷϊγ ἴο Ρ.--- 

Απώ ἐλς ολιἰάώγοπ οὗ 75γαοὶ τοοῤέ 07 οξος τπ ἐλα δίοῤῥες οἵ 

"Μοαδ (ν.1) ἐλῖγέν ἀα»5] οἷ. Νὰ. 2039 (Ρ), οὗ Αδγοη: “"Απηά δ]] 
[π6 ποιιδ6 οὗ [5σγαδὶ τνερῖ ἔοσ ἄδγοη [ἢιγίιυ ἀδγϑβ.᾽"---9, ας πιο 

υἱῷ ἐλ ϑῤίγιξ ΟΣ τοϊράογ] οἵ. Ἐχ. 288 (Ρ).--- Ἡίραίορ"] ἐ.6. 
ργδοίοδῖ, δαιηϊηιϑίγας να ΔὈ}ν.--- Ὁ) ,2ἴοδες λαΐ Ἰαΐά λὲς 

λαπαᾶς ρον λΐρι)] 566. Νυ. 2718.38 (Ρ), ψ βίο 15 παῖε ον ἀθπεν 
τείοσγεα ἴο. Τῆδ ϑδπὶ6 οθγεπιοην (ἔοσ αἰ βδεθηΐ ρυγροβαβϑ) 15 

αἶδο τῃηρηϊ!οηδα οἴδθη Ὀαϑίάεβ ἰῃ Ῥ (α5 ἴ,δν. σὲ Νιι. 810.13; 

ποννθεῖα εἶδε, εχοαρέ 2 (ἢ. 2935).---εαγκοριθαῖ τρρίο ἀΐη] Νὰ. 

ΧΧΧΙΥ. 7. ππἢ] ἐς οἱάετ ἔογπι οὐ ἴῃς βϑυϑῆχ, γείαίπεά τερυϊαγὶν ἰπ 
Μοαεαριϑα, θαϊ ἴῃ ΗδΌ. (πὰ οὖν οχισίϊηρ, ἰαχὲβ) ΟΪΥ βρογδαϊοϑ!ν, 14 ἔπιες 
ἴῃ ἴῃς Ροηΐ. (45 ἡ. 953 401} Εχ. 4217.35), ΘοπΊ6 40 {ἰΠ165 ἴῃ οἴπενγ Ὀοοΐκ5 (8 Ὁ 
76τ. 28:21 86.10 γγ),0}} 207 2218), 866 δαρεμδὶ, ρ. χχχν, δῃὰ οὐ 2 5. 2 21}, 
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2730 “«ραγκϑη" (ΕΝ. ““οὔεν ᾽᾽.---ἴθ0. 4γ»έδοη)] Εχ. 18 ΤυᾺ., 210; 
αἶξφο 216 ,9.16 Ὁξ, 1816. 18. νυν τἢ νοὶ [Π6 ργαβϑθηΐ ρα55 Δ ΡῈ 15 ποί 

ἱηοοηϑίβιοηϊ, ἔον “ἼΠΚ6᾽᾿ {π6 γα Ἔχργθ5565 5: 1] γιῖγ, ποῖ Θαι4}1{ν. 

--͵λονι 7ολοναῖ Κηφ] 1.6. τοοῖς ποίΐοβ οὗ, ἀδβεπηθά νον οὗ 
ΗΙΪ5 βογανθαίίπρ ἔγιθηἀσῃ!ρ ἂπά τεραγά (ἢ. 1819 Απι. 42; 

1 ὍΟονσ. 83).--- χοῦ ἐο  ας6] ἴὰ ρειβοηδὶ σοηνεῖβα; 80 ἔχ. 32}} 

(Ε): οἷ. Νὰ. 128 (πη ὃνκ ΠΒ); δπὰ οὔ 5. ὙΤῇῆὲ νψογάβ ἀδηοίβ 
[(ῆ6 ϑρβϑοῖδί ριδιθησηθηοα οὗ Μοβθβδ δπιοηρ ἴῃς ρῥγορὮθθοῖθβ.--- 

11-19. Τνο νοῦϑϑϑβ δ᾽] ηρ᾿ δἰἰδηίοη ἴο Μοβϑϑ᾽ ριθ- πη! ηθηοα ἴῃ 

οἴδπεοσγ γεβρβθοῖβ, νΖ. οἡ δοσοιιηξ οὗ {ῆ6 ννοηάδγβ νγουρῃς ὈΥ ἢ]5 

Ἰηϑισαπηδηία! γ. ὙΠῸ νεῦβοϑ ἀγα αδἰζδοῃδα Ἰοοβοῖὶυ ἴο νυν, 

δΔη Θχργθϑβ γεα νυ ἃ ποὸνν ροϊηξϊ οὗ νίαν. Τῇ ρὨγαβθοΪορΎ ἰ5 

ευϊογοποπιῖο ; Ὀυϊ {πΕ6ὶΓ ἱπιρεγίεοϊ σοηηθχίοη ἢ ν.10 τηδῖζος 

ἰΐ ᾿πἸργοῦδ 16 πὶ ἴπαῪ ἀγα ἴῆ6 τνογῖίκ οὗ Ὁ; {ΠπῸνῪ ἂἵε γαΐδμεγ 

16 ψοτκΚ οὗ ἃ ἰαῖεσ (ἀπά ᾿πξεοσ) Πδυΐ. νοῦ, νῆο δουρῆς ἴο 

ΒΌΡΡΙΘποηΐ ν.10 Ὁγ ἃ ποίϊοα οὗ ραγίουϊαῦϑ ἢ νὨ]οἢ 1 βεθηχδά ἴο 

Ὠῖπιὶ ἴο Ὀ6 ἀεβοϊεηϊ.---4 5 γεραγαῖς αὐ ἐδλδ σῖργις απο τουορα67-ς, 

ὥ.] ἴον πε Ὄχργαβδϑίοῃβ 5ε6, 566 489 622 19 χχ8 268 20] (ὅν͵ 

--Ἰ1. 71 1λ6 φνες οΥ" αἰ Ἰεγασί] 4117: οἷ, αἷξο 4338 “πὰ 622 20] (), 

Αααίοναὶ Μοΐα οπε ἼΒΞ3 (218 3295). 

Τῆς ηοῖο οὐ 218 ννὰ58 80 ψογάδά δ5 ἴο ρίνε πε βφ' δηθγαὶ 86η86 οὗ {18 
ἰαγηι, τυ ποῖθογ 118 ὈΥΙ ΠΊΆΓΥ πιοδηΐϊηρ τνεγε δϑϑυπιθά ἴο Ῥ6 (γοπὶ ἴῃ ϑυγῖδο) 
ζο ευΐῤο, τοὐῤό οὔ, οτ (ἴσοι {πε Αγαρὶς) ὅο οουεγ. ΑἸ Πουρ, ποννενεγ, [Πόσα 
δΓΟ ΠΊΔΩΥ ρα 5538 ρ6 85 ἴῃ ἩΠΙΟΒ ἴῃς υβς οὗ ἰῃς ννοτά οουἱά Ὀὲ πδίυγα! νυ ἐχ- 
ρἱαίηθα ὑρο δε ἔογπιεγ βϑυρροβι(ίοη, ἴδετε γε οἴδμεγβ (65ρ. ὅτ. 4232) ἴῃ 
νοῦ 1818 15 Πα γαϊν δε οα8ὲ : (86 ἰδίας (ΠΟ 18 450 ἴῃς υ8ι14] ἐχρίδηδ- 
(ἸοΩ) πιϑὲ δοςογά ροῦν 6 ἀδαπιοά ἴῃς πιογα ργοῦαῦὶς οὔθ. Τἢα νᾶγίουβ 
δΡρΙ]ϊοδίίοηΒ οὗ (88 ψνογά αὔὸ Ῥεβδὲ Ἴχρίδιηδά ἴῃ {πε ποία ἴῃ 611}. Ορ»εῥ. 
Ῥ.- 2251. ΑΚ ῤῥέν 8 ἐο εουόν---χενετ, Ὠονενοῦ, ἴΏ ἃ ρυγεῖγν ᾿ἰἴογαὶ βεηβα (Πα 
Π03), θυξ αἰτναν8 "πογαΐν, νὶ2Ζ. ΜΠ (ΠῈ ςοἸ]δίογαὶ ᾿Ιάθα οὗ οἰ πον οοροίϊ αι 

δὴ οἴἴξεηάεά ροζβοη, οὐ βοζεθριέρρ δῇ Οἴἴξηςς οσὐ δὴ οἤεηάετ,. [ἐ 15 υδεά ἴῃ 
ἑλγες ἀρρὶϊςαϊίοηβ. (1) [18 πιοϑδὲ ρυπιΆΓΥ δρρ᾽ Ἰοδίίοη ἀρρθᾶγβ ἰῃ αη. 425, 
Πόσα [δοοῦ, ἴῃ ἀγεδά οὗ ἔβαυ β δηρεγ, 8 ν8 ΠΣΌ3 105 ΤΊΒΞΝ 1 νν}}} οὐνεν 
195 δος ἢ (π6 ῥγεβεηί.---, 6. φογιοϊέαίς Ὠῖτα, ἴἰῃ6 ρ. Ὀείηρ ἰπαΐὶ οὗ ἃ 
Ρεγβοι Ὀ]:πάεα Ὁν ἃ ρμ͵ἱῆἕ (Εχ. 2251 5. 128) 80 45 ὠοΐ ἴο ποίΐςε βοπιαίπϊηρ 
(εἶ, σα. 2018. Ηδηοςς (τος Ὀεΐηρ οπιιεα) ξέῤΨεν ἀοαυΐγεβ πα β'δη. βοῆβε 
οὗ 29 εοποΐαίε, ῥγοῤίἑἑαΐο, ἀῤῥέαξε, (6 πιβδῃβ Ἔδπιρὶογεά (ἴΠε “59) Ὀείηρ, 
δοοροτάϊης ἴἰο οεἰγουπ)ϑίδηςαβ, ἃ βἸ ΕΝ, δὴ δηϊγεδίυ, Ἵοποὶδίογυ Ὀεμανίουτ, 
δηά 65ρ. (Ξε6 2) ἃ βδοσγίῆςε : 80 ἔχ, 3259 Ὠ3ΠΚῸΠ Ἵ93 ΠΊΡΟΝ ὍἾκ (ΌῪ ἱπίδγοε- 
βίοῃ : ν.51}), ἢ. Ῥγ. τ6}6 (οὗ ἃ Κίηρ' 5 υγδίἢῃ) Π.53" Ὧ2Π φκὶ, 15. 47}} (οἵ 
οδ πα) Ἠ2 3:0 κῦ (1 ππ ἐο ἐδαγηε ἐξέ ατυα}). ὙὍῆα βυρϑῖ. Ζοῤδεν, 1ἰ. ἃ 
εουεγένιρ,, ἐ.6. ἃ ῥγοῤίαίον»ν οί, 15, Ἀοννενεσ, γεβίγιοις αἱ ὉΥ ὑδᾶρς ἴο ἃ γνἷἱᾶ 
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οἴδεγοά 88 δὴ οσαυϊναϊεηί ἔος ὁ [{{π τπαὶ 15 οἰαἰ πιο ά,---ἰἢς τυϑηγρ α 50 τ Ρογουϑ}ν 
Ργομίδιιεά Ὁγ Ηδεῦτγενν ἰατν (αρονα, Ρ. 234) ἰῃ {π6 οαβε οὗ πιυγάεγ, θαΐϊ ρετ- 
ταϊ6ἀ ἴῃ οογίδίη οἰποῦ οα565, δηά ον θην 8 δηλ αν ρορυΐαῦ ἰηϑεα(ςοη. ὅ 
ΤὮϊ5 86η56 οὗ ζοῤ΄ῥέν ᾿ἰἰυκίγαίϊεβ 2 5. 215, εγε αν βαγϑ ἴο ἴῃς γεργε- 
βϑεηϊδίινος οὗ ἰδ ᾿τυγάοτεα ΕἸ Θ᾽ οἱ ε5. ἼΒΟΝ πο τ Βογαν ἢ 504}} παῖζε 
2νγοῤ᾽ἠιαΐίοπ Ὁ ἰῃς 5διϑέδοϊίοη ἀεπιαπάθα Ὀεϊηρ ἴδε ᾿ἵνεβ οὗ 54υ}}5 5οῇβ, 
νῆο ἀγα (βαγευροη βδογιῆςεά ἴο ἀρρϑδβα ϑμοναδ᾽ 5 δηρογ (ν.ὅ; οἵ, ν.ἷ 241). 
566 δἷϑο Νιυι. 2553, σοχρ. στ ν. 5, (2) [ὴ (δες αἀϊδεϊηοί νε!Υ ᾿γίεϑον 
Ρῃγαβεοίορυ (ΕΖ. δηά Ρ), ἰδ βυδήεςις οὗ ξέῤῥεον 8 ἴπ6 ρῥγιεϑί,; ἴῃς πιεδΏβ ἃ 
βδοσῆοο---αδϑυδην (Π6 Ὀ]Ϊοοά οἵ (δες 5ϊ᾽η-οὔεγιηρ, οὐ ἴπῸ ρα ]-οβεγίηρ (οὐκ), 
ΟΟσΑΒΙΟΏΔΙΥ (πὰ Ὀυγης-οἤεγίηρ, (1κεν. τό 165), πον δηά ἤθη ϑοιηείμίην 
αἶβε 8 ἴῃς οδ]δθοξ τνὰ8 ρεγῆδρβ οτρ.. πη" "9 (οἴ, ἡ. 4211, αηὰ πηπ 5 πη), 
{Π6 νεγῦ Ὀείηρ οοηδϑίγιεα Δὐϑοϊυίεῖγ, ἐσ φόγγογρε ὦ ῥγοῤίξἑαΐον» γέΐδ, 1 ἢ 
ὃν (ογι δόλια 97) ἴδε ρεγβοῃ, [685 ἔγεα. ψυῖτ Ἵ93 (ἴμεν. 97 1666: 11. 17,34 ΕΖ, 4.517 ; 
Ὀυϊ (Π6 (86 οὗ ἴπ6 δοοιβ. οὗ ἃ πιδίογιδὶ οδ]εςϊ ([μεν. 1639. 88 Ἐπ 4.429. 
4529) σξυῃρροτγίβ {με νίενν ἐπαὶ {με ἰἄδα ἱηνοϊνοά 5 2. εουδῦ ωῤ (ςἶ, ὃν πῈ3, 
ἽΨΞ2 ὈΠΠ), δογέότι, νὶΖ. ὅγ α ῥγοῤίέῥἑαίον» γἱΐξ - (Βετα ἔο]Πονν8 (1 γεαυγθα) [Ὁ 
οὗἩ {πὸ βἜὌΠΙΕ ἔγοπι ψνῃϊοἢ οἠς ἰ5 ἔγεεά (κὰν. 435 κδ}0 7616 ..2.), οὐ ὃν (ογε 
σοροινιέ 07), [«εν. 485 ς18.18 (ἴτ᾽ 508} ἰξιλάσκομαι. 9866 πιογὰα {Π]ν οα 
1,μἐν. 4. (3) ϑοπιγείπι65 Οσοα 158 ἐπε βυδ͵]εοί, ῆο ““ σονοῦϑ "᾿--τ-ῦφ. ἐγεαΐς ας 
εουθγεα, οὐεγίοοζς, ῥαγάονις, σογαογιθ5--- εἰ μεσ (α) ἴμ6 οἴϊεηάονς, οὐ (δ) Ὡς 
οἴξεποε : 80 (α) Ὠξ, 218 4253 ΕΖ. 1653 2 ΟΠ. 4οἷ8; (δ) [6γ. 182 "5. ὅς η88 γη9» 
ΤΌ δη. 93 (οὈ͵. ἴῃ 411 ἢ» οὐ Ὁ »Ὸ5)7. Οοά ἰΞ5 αἴ5ο, πο ἀουδὲ, σοῃςοϊνεά 85 ἴῃς 
ἱπιρ!τοῖξ ἀρθηΐ νἤαγα ἐπε νογῦ 15 ῥασεένε: νἱΖ. Ὠϊ. 218; 5, χἴ6 (ἢ» Ἴ52π) Ὁκ 
ὈΡῚΨ ἽΡ ΠΠΩΘΩΥ ΠΕ} ᾽Ψ 532), 15. 667 ἼΒΟΒ ἽΠΝΟΠΙ ἼΣΨ Υ (πε πιδδης ἃ ρυγρὶπρ 
οἵ δἰοηΐηρ γι6); 18. 2214 (πιδδηβ ποΐ Ξρες! ρα); 15. 29 Ργ. τό5 πΟΝὩῚ ἼΟΠ3 
Ἱ» Ἴθ9) (16 πιϑϑηβ πιογιογίουϑ σοηάυοί):: ἴῃ 411 ἰῃ686 οϑϑεβ, ἴ8ε 5]. 15 
(ἢε ἐπέφωτέν, ΜΏϊσὮ, ἤδη (δα νογῦ ἰ5 πη ἴῃς δοΐϊνε νοΐῖος, 15 ἴῃς Οὗ]. 'π (46), 
Ῥαΐ πανογ ἴῃ (2). Οη Νιι. 4583, 5ε6 δδονϑ, Νο. 1:, δὲ ἔπε δηά.}} [ἢ δοίυ δ] 
υϑᾶρ6, ἴΠπ6 ἈΓΙΠΊΔΓΥ 5εηβς οὗ οουέγέηρ᾽ ννἃ58 ὈΓΟΌΔΟΪΥ δἰ ἰορ εἴμπεσς ἐογροϊζοεη. 
Τα οοπποχίοη Ὀεΐννεεη ἰῃς ἰῆγεςα Δρρ δι οΩβ πιᾶὺ, ρεσθαρβ, θ6 Ὀαβί ὑγε- 
βογνεά ὃγ γεπάσγιηρ ἴῃ (1) δπὰ (2) 2γοῤίξαΐε, οὐ ὑπαξζε ῥγορέἑίαζίον, αὐνὰ ἴτι 
(3) αδαὶ ῥγορήίϊοιοῖν τοὐ ἐᾷ (566 ποτε ἔα ΠΥ ΡΕΟΡΙΤΙΑΤΙΟΝ ἴῃ Ἡδϑίηρϑ᾽ 28.). 

“ Αορἠόγ ἴα δῇ ἰηϊεγαϑίϊηρ ννογά, ν ΠΟ ἢ οαγγῖεβ 05 ἄδερ ἄοννῃ ἱπῖο {με 
[εοἰϊηρ δηά υὑϑᾶρὲ οὗ με δποϊεηΐ ΗἩδῦτεννβ. [{ 5 {πε ὑγίςε, οὐ εχυϊναϊ θα, 
οὔ ἃ ζὖζε: Ἐχ. 2ιἷϑ (ΤΕ), 2οἷ2 Ρὶ (ᾳ μα! ἔβῃοκοὶ ἴο Ὅς ραϊά ΌΥῪ δνεγυ οὔθ, δἱ 
{86 ἔπιε οὗ ἃ σδῆβι8, 45 ἴῃ 175) 153), Νυ. 4.551 5 Ὲ (ηοἱ ἰο Ὀςε δοςορίοά ἔγοπι 
ἃ τυυγάδγοῦ) 1 5. 128 (α Ὀγῖθα ἴἰο βογεθη ἃ πιιγάδγεγ: 50 Δπι. 53), Ῥγ. 6} 
((μ6 ἱπ)υγεά Πυσραηά νν1}} δοοαρὲ Ὧο 9 ἔγοπι δὴ δάιυϊίδγεσ),, 138 2118 ([] πππ), 
15. 433 (] ππη), 5. 408 (2 (ῃο πιδῆ οδῇ γαῆϑοηι ἃ Ὀγοίῃπογ ἔγοτῃ ἀδαίῃ, οσ σῖνε 

Εοά 8 ξοῤ΄ῥεν ἴον Ὠϊπι); ἢρ'. οὔ {πε ἀϊβοῖρ! Ως οὗ βδυβεγίηρ, ]οῦΌ 4429 2615}, 
Φ Οἵ βοπιοίίπη65 {πῸ οἤογίηρ : [,ὲν. τὸ 171} Εχ. οἶδ Νὰ. 4189 τι 
8 58ε6 Εχ. 40} 16 ([ῃ6 ὨΔ4 5 Π 6 Καὶ ρδιὰ δὲ ἃ σϑηβυϑ), Να. 819 (ἰῃε αν ἴα 8 

ἰδῶ ἴῃ ἰΐει οὗ ἴδε βγϑίθογη), 171} (1646) (Ααγοη νυ ἰησεῆβο, αυο!]!τὴν 
7 μονδῃ᾿ 5 νγδίῃ), 2513 (ΡΙ πε α5, ὈῪ 5ἰαγίηρ ἴῃς οἴεπάετβ, ἀπά 30 αγγεϑίίην 
71εδονδῆ᾽ 5 δηρεῦ), 2159 (5ροὶ! οεγεά οὐ Ῥεμ δ] οὗὨ βυγνίνοτγβ ἰῇ ἃ σαπηραῖρ ἢ), 
4583 (δε. ὈΪοοά οὗδ πιυγάστγοτ). 

ἰ| 15. 2818 189) 18 εἰζῃον βιπιρὶν δο οϑαςσοδα, οὐ δῷ ετγογ ἴογ 191) (566 245). 
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Ὠευϊεγοηοπιὶς βοδοοῖ, χςοὶ ἔ., 68, 93» 

96, 141, δια. 
Βδευϊογοηοτην --- 

δἰπὶ δηά βοορα οὗ, χίχ--χχν. 
αἰπιϑ δἱ γε! ζίηρ ἴῃ ργϑοῖςο 6415 

οἵ ργορμείβ, χχνὶ-- χχιχ. 
ΔυϊΠογβῃ!ρ οὗ, χχχιῖν--ΧΙν 
----- οὔ ο. 1-4, Ιχν ΣΙ ΧΧΙΠ, 
---. οἵ ς. 29-21, ΙΧΧῚ -ΙΧχνὶ. 

--- οὗ 321:.95,. 345-348. 
--- οὔ ο. 33ν 386-480. 
ςοσγοηιοηϊδῖ ᾿ηϑι τυ 0η5, δίας 

ἰονναγάϑ, χιϊ-χῖν, χχχ ἔ,, ΧΙ. 
οοπἰοηί5 οὗ, 1-ὶϊ, ἵν νι. 
αἰβογεαράποιθ ἢ ἸΕ, χχχν.- 

ΧΧΧΝΊΪ. 
---- στ Ρ,, χχχνυν !--ΧΠΕΠ, χῖν 
ουάεοηιοπῖϑηι οὗ, χχχῖὶ ὦ, 

Πἰϑίογυ ἴω, θαβεά οὐ ΤΕ, δηά ωοὶ 
ου Ρ, χὶν-- χνὶ!. 

ἰηοϊάδηῖ8 παπιοά ἴω, ηοὶ πιοηϊ οποά 
ἴῃ Εχ, Νιυ., χνυὶ! ἔ,, χίνι. 

ἰηθυσδηςο, ἱποοϊορίοδὶ δηά ᾿ἴογαγυ, 
οὗ, ἱχῖν, χοὶ Β'., 68, 8ι1ι. 

αν ἰῇ, Ὀαβθαά πιοϑίϊνυ οὐ ῥγε- 
οχιβίεπὶ υϑαρθ, ἱνὶ, ἱχὶ. 

--- ςοπιραγτεά ϑβϑυηορίςα! ν ἢ 
οἰποτϑ ἴπ Ρεϑηΐ., ἵν--νιῖ, 

---- εχρδηβδίοη οὗ ἴδοβε ἴη ]Ε, 
ν"-Χ. 

.“---.- ΡΑγδ οὶ ἴο ἴῃοβε ἴῃ Η, χῖ. 
-----. ἕ ἀἄὄἰϊεν οἴδη ἔγοηι ἴῃοβε ἰη Ρ, 

χί-χῖν, χχχν 

--- τοργεβοις ἴΠ6 υϑᾶρὲ οὗ ἃ 
αἀἰδδγεης ἀρὸ ἔγοηι εἰΐπον [Ε οὕ 
Ῥ, χχχνυ- ΧΙ, 1327.) 128, 145 ἴ., 

ΙΝΏΕΧ 

ὨαυζοΓοΏ ΤΥ --- 
τός, 171--173, 178,184, τϑς, τ86.., 
191, 192, 216, 218-221, 231. 

ἰοδάϊηρ Ιά6α5 οὗ, χχν-χχχῖν, ᾿ἰχ. 
ὨΔΠΊΘ, 1. 
οδ]εοοίοη5 ἴο ογἸς 4] ἀδίς οὗ, οοη- 

οἰάογοά, ἱν-Ἰχῖν. 

Ρϑατγοησίῖς εἰεπιεπὲ ἱπ, 1ἴ, 1χ, χνυ!, 

χίχ, ΧΧΥῚ, ᾿ἰχ, [χὶ. 

ργεβοηΐς ἔογπχ οὗ, δοῖν γεδοβεά, 

Ιχχνὶ!. 
Ρταβυρροθεβ δὴ δρὲ ἰδίας ἔπδῃ 

ἴῃδὶ οὔ Μοβοϑ8, χἰ!!--χ νη, 212 41 

19. 290 (11) 4,2158. (ρ, 435 1.) 337. 
οί τυτΣιτίθη ὉΥ ]Θγεπ δῆ, χοῖν. 
τοϊδείοη οὗ, ἰο 1Ε (δ δηϊαγροά 

δηά γεν 5εα εὐϊάου οὗ (ῃς Βοοῖκ 
οὔ με Οονεηδηΐ κυ εα ἴο πεεα 5 
οὗ ἃ ἰδίεγ ἀρε), νι ]1-π, χῖν-χνὶ, 
χίχ, Χχχυῖ, χὶνὶ, χῖνη!. 

---ἰο Ρ' (5ϑ88ονβ δοαυδιηΐδηος 
ἢ ργίεϑι ν ̓ ηϑα τυ οη5, Ῥυϊ 
νυ ἠοῖ παν Ἰδρα] ἢογ Ὠδίογι 8] 
Ρατίϑ οἵ Ρ), χί-χυι, χίχ, χχχνι-- 

ΧΙΙ, χίνῖ!. 
βίγ]ς οἵὗὅὨ, χὶὶ, χῖνι, ἰχχνὶ!-ἰχχχνιῖι. 
ϑυρροβδεα δ] υβίοηϑ ἴο, ἰῇ δαγὶν 

Ῥτορμοῖβ οἵ Ὠἰβίογίδῃϑβ, ἰχὶϊ ἢ, 
στη υπό Μδηδϑϑοῦ ος 
]οϑι δῇ 3 χίιχ--ῖν. 

“ς“ Πενοίε,᾽" ἴο, ““ ἀενοίεα " τπϊηρ;, 235 
3 τ418. 

“ ὨΙβορ 6" (1᾽, Ἴρ10), 4 ττὖ. 
Ὀϊνογρεηῖ ἰγδά οηβ οὐ τεργαβϑεθηῖδ- 

ἰδίϊοηϑ ἴῃ ἐπε Ῥεηῖ., 26, 27, 28, 533, 
δ6, 61, ττοῖ,, 328, 329, 40ο. 

ΠὨϊντηδίίου δηά πιαρὶς (18105), 225- 
226. 

““Ὀιγοοῖ," ἴο, "“αἀϊγεοιοη" ([Ί4νν}, 139. 
Ὠνογοα (2415), 269--272. 
“Ὁο ἴδαῖ βοῇ ἰ5 ον! (ογ ρὴη) ἴῃ 

δες αγε5 οὗ ].,᾿" ἴο, Ἰχχχὶϊ, 95 ἢ. 
ον τυ," ννγοηρ γεηα, οὗ τὸ, 223, 
““Ὁτγαροηβ,᾽" 325. 
Ὀτοδπιβ, 143. 

“ἙἘδρὶε," ψγοῦρ τεηά. οὗ ψ), τ413, 
421}, 

Ἑδίην, 48 βϑδογιῆςα] αςῖ, 143, 186. 



ΙΝΌΕΧ 

ἘΡα!, 113 275 "ὃς 
Ἑδτεΐ, 8. 

Εάοπι, Εἀοπιῖίο5, 233-35» 262, 391. 

Ἐρυρί, ἀεϊΐνεγαμος ἔγοπι, ἴο Ὀς ἃ 

τυοῖϊνε ἔον σαί υάς, 85, 183. 

---- ἀἴβεαδβεβ οὗ, 7}, 2877. ὦ, 

--- κδογνιαάε ἴῃ, ἰο θὲ ἃ τποῖΐνα ἴογ 

βυπιραίῃν, 1τοἶ», οἔ, 1612. 

Ἐρυρὶ απὰ Ἐργυρίίδῃβ, ποῦν ἴο Ὁς 

ἀοαϊὶὲ υῖἢ ΌῪ Ιϑγαεὶ, 211, 262. 

Ἑρυρίίδῃ ουβίοπιβ, ἹΧ1}! ἔ., 93, 129, 

279, 280, 292, 296. 

ΕἸδί, 246. 

ΕἸάοτ5 οὗ εἰν, 19}5. 

ΕἸεἰαζαζ, τοῦ. 
Ἑπιΐπι, 26 ζ,, 40. 

ἘΡἢΗτγαίΐπι, 33}. 
Ευπιοΐβ, 23". 

ἐς Εχοοιεηον," θ8ά τεηά. οἵ Πικ), 416. 

Ἑατηϊ αν βριγι(5 (0)}}»}}, 225 ἔο 

Ἐεαγ οἵ ]εἐμπόνδῇ, 6}3 το", 

Ἐδϑίῖνα!]8, 188-190. 

ΕἸτγο-Όοἱε (ησ), 323". 

“ ΕἘϊτε-οδεγίηρ " (πρπ), 18. 

Εἰτγϑι-ἔγι5, 189 2611}, 

ΕἸγβε ηρϑ, 1515. 5 

“ἘρΟΙ," ““Το]]1γ," ἱπαάεδαυκίεα τεπά. 

οὗ 53), Π52), 2251 4.25. 1δ. 31 

Εοοι, ναἰεηρ τ της, αὖ 

Εοτδιἀάδη Κιπά5 οἵ ἔοοά, 1453. 3. 

Εοτγοεβά ἰαθουγ (05), 2ο}}. 

Ἐτοο- 1} οἥετγιηρ, 143. 

“ Ἐτηρεβ," Ψτοιρ τεηά. οὗὨ 05»), 

2213, 

δά, 3123 33. 
(Α]11Π|ες6, 412. 
“«Οδἴεβ," οὗ οἰτἴε5. οὗ βγϑεῖ, ἰχχίχ, 

1213, 

Θαίενναν, ἴμε Οτίεπίϑι ἴογυπι, 213, 

(οπηεϑαγείῃ, 58, 413. 

Οδν, ἴἰῃι6, τὸ χο" 142} (Ρ. 165). 

Οοτγζίπι, 1139 2)}3, 
(ἀοβἤυτγ, 56. 
αδόνγ, ἰῃς, 3. 

Α(Πποβίβ (π13Ν), 225 ᾧ 

ΟσΠε δά, 52. 
ΟἸρκαὶ, τιϑὸ ΧΧι. 
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(1455, 339. 
“60 ἃ ννογίηρ δῆενγ," 4116, 

Ουάροάδῃ, το. 

Ηδννοίῃ-]αἷγ, 55 ἔ., 57. 
Ηοδγί, ἰδ6 5εαῖ οἵ ἱπίο! ες ἴῃ 

Ἡδεῦτεν ρϑυομοίορυ, 49: 33. 
“ΕἸ 41} ἰῃς Ὠεαγί δηά νῈ ἢ 411} (ῃς 

500}]},᾽" χχὶ ».,) 73. 91. 
Ηδεδίβοη γεϊρίοηβ, ραγὶ οὗ [ἐμονα ἢ 8 

Ῥτονίάεηςο, 419 2935 05), 
“ΦἩδρδανε "-οἤετγίηρ, ἱπεχαοΐ γεηά. οἵ 
ΔΌΥ, 142. 

Ηδεθ. τνογά5 δηά [ἀϊοπι8--- 
ἼΣΚ, 265, 
ΔἸ, 226. 

1}, 23“. 
ἸῸΝ, 215. 

ὃχ (ἔοτ πὔκ), ἰχχχίχ, 45. 
ποῦ, 4,216, 
Ὀπῦκ, οοπβίγυεδα νυ ἢ ἃ Ρἷ., 47. 
ὯΝ, ταῖς ἴῃ Ὀῖ., 1289 20, 
3 κ, Ὀγεξεγγοά ἴῃ Ὠξϊ., ᾿ἰχχχνί!. 
ἢν, 211 4439. 3 

τσ, 317 (Ρ. 58 ᾽..). 
“ν, ἃ ᾿ἰηἰκ οὗ τεϊδιίοη, 45. 
φκτετυΐλογε, 13, 
νον ΚΣ θῖν, 202, 
πκ, δῃοπιαίοιβ (ἀἸεγεπὶ οα56ε5 οὔ. 

119. 9 οἿϑ 1.) 2οϑ. 
ὭΞ, ΙΧΧχχ, 149 26)δ, 

Ὁ χὰ, 4), 
ἄΡΡΆ, 81, 
ὑνᾺ, τ6, 
ὉΜ2, 101. 
ὉἽ Ὁ), 232-234 
οδηῦΣ, 2915, 
ὑΌ;, 425. 
ΠΣ, ΠΠΠ, 25, 
τι, 222 242. 
π-, Βυ Ὁ, οὗ 3 πιᾶ56. 858..», 34. 

ὑπ, Ὁ 3Π, 325, 
γπα, τῶι 
κὶπ, οὗ όρε., ΙΧΧΧνΗΙ ἔν 

κἸπ, ἐπιρῇ., 139 433.38 45δ φιδ 

-- δον σε, γ1} 203. 

ΩΣ, 1τῦ, 

ΤῊΣ, 134, 208, 275» 401. 
Π ἢ πὰ ρῖορ.; 97: “᾿ 
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Ηεῦ. νογάϑβ δηὰ [ἀϊοπιϑ--- ! ΗΘ. τννογάς ἀπά ἰάϊοπι.--- 
1Ὲ, ἔδγῃ. οἵ 2 δπά 2 ρ]. ἱπιρί, 117, ἽΦΌ, 113. 
[Ὲ» τᾶτγε ἴεγπι. οὗ 3 ρὶ. ρεγί,, 83. ἼιΟ, 188, 180. 
8], Ὁ ΠΣ, 141 ἢ, 215. Ὁ, τ45. 
ΠΩ (ν6ΓΌ), 145 7. ἭΦ Ὁ, 52. 
ΣΙ, ΙΧχχίχ, 161]5, ἸΌ ἴῃ ἼΠΝΡ, 157. 

ΠΝ ΠΣ, 4115, ὈΡ, 201}, 
ρι, 285 ι ΠΏΖΌΣ, ΧΟ, 89. 

ΠΊΒΟΊΟ, 65. ὃσΌὉ (οὗ ἴπε Ποαγί), 133, 
Π, 188 ἢ., 195. νῷ (νἱτἢ ἔογος οὗ ἱη[.), τοῦ 
ΔΌΠ, 29}. ποῦ, 16], ΧΧΊΙ. 
Ὁ, 421, νῷ, Ἰάἴοπι., 13}. 
ἼΟΠ, 102. χξ, 2ο ὄγεαξ γαΐέᾳ, 4,251, 
ῬΌΠ, 40ο. πνΌ, 165, 
ΡΠ, 2212. ΠΟ, πον, 13, 

Ῥῆ, 4. ἩΠΟΨΡΌ, ΣΝ 

ῬΡπ, Ῥῥῆο, 333.. ᾿Π ὨπΌ, 23. 
Ὁ, ΟΠ}, 255 73. δ» ὍΣ Ὁ}, 2251 425 15. 2). 
ὑσπ, οὔνπο, 258. ὑπ), 39. 

ν, δἰϊδοῃεὰ ἴἰἴο ἃ ψογὰ ἴῃ Ἴοῃβί. 71}, Κ᾿, 224. 

βἰδίο, 845 διπάϊηρ νοννεῖ, 32}. 4115. 
Ὃ", 45 21}, 25 Ὑφ5, 117. 
Ν᾽, 115. 5, 845 3έπι., ΙΧχχίχ, 225. 
ΠῚ", ΙΧΧΧΙΧ, ΚΣ, 12 Ὁ 1455 τοῦ»., 211} 2225 γ418͵ 
σῪ, ΧΙΧ, ἰΧχχχίϊ. 9) (ἴννο γοοῖβ), γ1, ΧΧΙ!. 
----- σἰτἢ ρογβοηδὶ οδ]εςί, 9]. Ὁ), 1413 42}, 

πφγ,, Ιχχὶ τ.) 25. Δ 0), 33. 

συ, ἸΧχῖχ, 48 οὗ, 416. Ὁ 75), 18; 45. 

συ, 1430}, ηνο, 1618, 

[κ᾽ (10), 45. ὑ0ο, 415. 
3, υδὲ οὗ, 1} 42}, Ὁ», 12», 158. 

ΠΣ Ὁ 2, 629, πΤ», 45. 

"3, ἰάϊοπι. 58 οὗ, 123, ἸΣν, ᾿9Ὸ, 224. 

ΜΙ Ὠ}2, 25, ὑν, 1Ιάϊοηχ., 165; 225. 

νῦ9, 1417.440. γυῦν, 2219, 
99, Ὁ »5 7, 425 4216 15. 7 ὉΨ, ἰάΐοπι., 85. 

3, 425. Ὅν ἼΟΡ, 139 τοῦ (ρ. 123} 
πῦϑ, 42}. ὈῺΨ, 225; 4χ2Ὁ. 

ᾧ, οἴ πογπι, 113} 2833 4,5. ἌὭΡπΣ, 2114. 
---.- ἐχργεββίηρ ἴῃς ἐογέζιηε 60᾽21- Ψ, ο δε κωπιδίε, 2118, 

βαγαξϊονεὲς, τϑ, ΔῊ ὙΣΡ,, 3295, 

.-- ἀἰεοιηθυξινο, 113. ΠΧ», 165. 

υ τεβεχῖνο, νἱτἢ νογθ5 οἵ πιοϊίοη, 4.1 πύρα ο σαογίβεν, χιὶ, τα, 

.-- υν͵ἱά!θι ἔγαηβ. νογῦ8, 113 235, π᾿ πον, 1610... 

335, ργεξεγγεά ἴο 25, [χχὶ οι.» 'χχχν, ποθ τῶν, 16], 

Ἰοὺ, 433, πῶ πν, 5.5. 
ἼΠΝ Ξε 93} οηϑ οὗ, 15. ΡΨ, τ π- 
ἼΟ, 3318, Ἰκν πυροῦ», 7}. 
ὸ, 223. ὙΨ, πη», 2233. 



ΙΝΌΕΧ 

ἩεὉ. ννογά5 δηᾷ ἰάϊοπι8 --- 
ΠΡ, γ8. 
οὐδοῦρ, 4291, 
255, " 258. 

ΠΊμη5, 422. 
ΝΥ, 244, 
ΤΥ, 223, 
ὨΌΡ, 222 ἴ. 
Δ, ΙΧΧΧΊΙΙ. 

κ᾽ Ὡ ΠΝ (ΠΝ) πκῸ, 1616, 

ΠῚ, τ, 
ὨΚῚ, 237. 
ΠΝ, 183, 290. 
ὈΞ0 ΣἽ, 15, 
ΠῚ, 42}}, 
1, 123. 

ηγὴ, 323. 
ΩΝ δπὰ προ, 133, 
ὭΣ, ..5, 

ὈπΡ, 227, 
Ὁ Ἰον᾽, 17 ἢν, 247. 

ὉΌν, προ, 15]. 
Ὡονν, 2231, 
προ, 123. 
Ώ, τοῦ, τ6:- 

γιρφ, 205. 
ὙἼΡ, 55, 
γπν,, 205, 
γ᾿. 1419, ΧΧΙΙ. 
" ἴῃ 2 ἔδηι. 55. ρεγί,, ἰχχχίχ. 
ΤῊΣΊΏΠΠ, 3253. 
ΠΉΠ, 208 ἔ., 275» 401 ἔς 

ΟΥ̓Τ,, ΧΧΙ. 
ΠΌΠ, 413. 

ὈΠΝΒ, 59. 
ΔΟΥΊΣ, 142. 
Αςου. οἵ 5ἰαίςε, 415 5. 19 οὅ, 

Αρροβιτίοῃ, βἜπεγα ΖΡ, 155} 18], 

Ἰοοβθ, 255 κχ τηδ. 

“Α:γηαάεία, Ἰχχχνὶϊ πο", Τ, δπά 8. 

Βεέλ οςςογιζία, 1τ1} τοῦθ χοῦ 2852 .,χ5 
--- 2γεξτεέ, 1435 τοῖ. 
Οαξις ῥεπάεηι, 233 48. 
Οοηβίγ. οἰδαίς, [οἱ]. ΌΥ τε]. οἰδιιβο, 

1δ 

ΦῬαρλεοῖι σμῤΠοπίσιρι, 235, 
ΕἸδῖινοβ, 242 3. 
Ἑδπ). βίην. Ἴσοηδίγιεα οο]] οἴ νοεῖν 
ὙΠ Ὁ]., 217 409, 
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Ἡεῦ. νοτγὰϑβ δηά 1] οτλϑ --- 
Ιπιρεγβοηδὶ ραβϑῖνο, 21, ; 
[πρῦ. ἢ 4 ἐγεαυδηίδοεινα ἔογοα 

(οἵ ουδΐοπι, Παῦϊ, δις.), 183 211. Ὁ 
411 κἣ 0110 χϑο͵ 

Ιτηρῆ, συμ; γοηϊβίς, 423. 
[πῇ 4ῦ05., ναγίουβ ι.565 οὗ, τι16 ,χ6 818 
ΟἿ 145} 153 γϑῦ8͵ 

Ιηξς οοηδβίγ. ΗἸ, ΜἸΠ ξέγοφ (Ὁ) ἴῃ 
ἢγϑί 5υ]}., 22 41δ.,),34. γβϑδ, 

Ιηΐ, ἔξ. ἴῃ Π", χο-χοὶ. 
ΝΕΠρδεῖ, χο, 218, 
Ῥατγῖῖς. οὔ ἴπ6 ἱπιπιηθπὶ Διΐαγο 

(γμα. ἐποίαηϑ), 2 453, 
Ῥαδυ58] ἔοσιῃ (επῃρἢ.), 78. 
Ῥτοη. δἷϊοσ νεγῇ (επΊρἢ.), ς3". 
Ῥγοη. βυβῆ, δηςοϊραιηρ οὈ]οςὶ, 414. 
Οτγάοσς οὗ τνογάζϑ, ποιϊοσθαῦϊα οα565 

οἵ, 139 γ5: 14. 2864. δδ.,)385. 21, 

Οτάεογ οὗ ννογάβ, ἐπιρῃϑδίίς, χ83 410. 
14, 30 615 89 γ.418 γχςδ 201} 4139 χ25, 

Ρεγῖ. νι Ἡζατυ σομβοο., στ 

ἔογος οἵ ἱπηροζγ., 4}, 
-- οδγγυίηρ οὐ δὴ ἱπηρέ, αἴϊογ ἽΨ, 

ἹΡΌΣ, 15, δζς., 479 41. 16. 35 61, 

-- οαγγγίηρ οὐ δὴ ἱπιρῦ στῇ 
ἔγεαᾳ. ἔοσγοε, 5531 αὐτὸ 

- ἰωπίγοάδυοίηρ; αροάοβίβ, 457: 

5... 
Ἐεβυπιρίίοη, ο4565 οὗ, 1394 1.4, 
Νεγῦ ἢ ἱπιρ] οι συρ]εςΐ, 15]. 

ΗἸΡἬ-ΡΙδς65, ΧΙῖχ ἢν, 120. 
Ηἰπάες 564 (πε Μοεά.), ττ39 ,43. 
Ἡοϊΐηοβ5, [αν οὗὍὨ, ἱν. 

---- Ραγδ}1εἰ5 ἢ Π ι., ἵννι, χε, 
ἩοΪ᾿μ655 οὗ ἰ5γδεὶ, 75, τόφ4. 

Ηοῖν [πίηρ5, 1225 2615, 
ΗοπΕΥ ἴῃ Ραϊοβίϊηθ, 423, 
“Ἧογ ἴῃς Μουπίαδίη,᾽ 4259, 
Ἡοτοῦ, χνἕ., 6. 
Ἡοτίϊε5, ,γῦ, 
Ηοτγπδῇ, 15. 
Ηοϑί οὗ βοάνεη, ννουβῃϊρ οἵ, χὶνΐ, 70. 

“1 δηλ 6,᾿᾿ 4239, 
“41 δἷὰ Τεἰονα,"" 20. 
Ιῴο]5 δηὰ ἰάοϊαίγν, χχὶ, 75 158 

ϑ0δις,. 1.5, 175 ,2Ὁ, 
Ι(ο]5, βαγοδϑπὶ ου, 43. 
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Ιπηᾶρο5, 41618 «ὃ ,η1δ͵ 
Ιηςδηβο, 249, 
Ιηοαϑβί, 2289 (241) 273 3. 5, 
Ιηάϊν!άυ4] τεβροηϑι δ πγ, 710 2415, 
Ιωβογρίίοηθ, Αγδαιιαῖς (Ζιη)γὶ!), 

Ιχχχν ϊ. 
--- Μοαριίο, ἰχχχνιῖ, 98. 
--- Ῥαϊπιγγεηςθ, 204 7. 
---.- Ῥῃσδηϊοίδη, ΙΧΧΧΝΙΙ, 
79., 155., 203, 204 5:., 
264.., 468. 

(Ἰηϑίγυςϊ," ““᾿Ἰηϑίγιςςοη," ᾿ΓΟΩΡ 

τεπάεγιηρβ οὗ Ἴ", “ΟΌ, 455 11. 
Ιπἰεγοβϑί, 24 9:52͵ 
----...-ὄἕ ἐξεϊὩρ οὗ δηοϊθηϊβ οὐ, 266 ἔ. 
Ιτου ἰῃ Ῥαϊοϑίιηο, 89. 
ἴϑγδοὶ, ἰἱγεαϊοά οοἱεοϊίνεῖν, κι 
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69 “".; 
222, 

----- ΠοΙ͂Υ ἴο ]εδονδῇ, γ8. 
---- [μονα 8 ““ρεου δῦ 

βαϑϑίοῃ, 75. 
----- [ἐμονδῃ 5 ρεορῖε, 2618 2γ9. 
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ἴϑγαεϊ, ἱηρ ἄοηιγ οὗ, 397. 
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7αἷτ, 4... 
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χοὶῖν. 

]ογίοδο, 422. 
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28, 61, 338, 329. 
]οϑβίδῇ, γείογπιαιϊίοη οὗ, χῖν, 11. 
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209. 
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Νιεροῦ, ἰῃ6, 13, 421. 
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Οαιῇ ἴο {πὸ ραϊγιασγομβ, 1 29). 
Ὁρ, τ᾽ 4315: 
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Βευϊογοῃ τ). 

Ἰαοπ5 ρεου] ας ἴο, 7, 383-285, 

417. 
Ῥγμηορεηίϊζυγο, 2116}1, 
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Εδ5 ϑιδρῇῃδῃ, 410 ἴ. 
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138, 140. 
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“Θῃονν,᾽ 56η56 οὗ ἴῃ ΑΝ. 5ὅ. 
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(211), 156 (141), 24ο (2039), 241 (21), 
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“ Ταπιρῖ," ““ (επιρίδίίοη,᾽" 
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Τοίοπιϑπι, 70. 
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Ἄν εοῖκο, δαϑί οὗ, 69:13, 
Ἡγενρεα, 224, 426. 
ΔΙᾺ οχ (Ομ), 43}. 
ντίηε585, ἰᾶνν οὗ, 1γ5 τοῦδ, 

Ζαιαζυπμηιπ, 253. 
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Ζίῃ, 42, 
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